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TIIVISTELMÄ

Tämän väitöskirjatutkimuksen tieteellisenä tarkoituksena on analysoida valtio-
opillisen hallinnon tutkimuksen näkökulmasta erästä tärkeää osaa maan elinkei-
notoiminnasta. Kysymyksessä on metsätalouden yritystoiminnan ohjaus erityisesti 
siltä osin, kun ohjausta harjoittavat metsäalan eturyhmät, joilla on tutkimuksissa 
jo ennestään laajalti tarkasteltujen ”korporaatioiden” luonnetta. Tutkimuksen teo-
reettisen taustan muodostaa valtio-opillisessa hallinnon tutkimuksessa jo ennestään 
käytetty teoreettinen ja empiirinen tutkimuskirjallisuus, joka koskee tässä työssä 
tarkasteltavaan verrattuna kyllin samantyyppisiä aiheita. Tutkimuksen aineistona 
ovat aihepiiriä sivuavat tutkimukset, säädökset, artikkelit, lehtikirjoitukset ja omat 
havainnot. Tutkimuksen taustaksi on tehty kaksi metsätalouden tilaa koskevaa 
tutkimusta, joista toisessa on tutkittu yksityismetsälakien soveltamista ja toisessa 
puuntuotannon tehokkuutta. 

Valtio alkoi järjestää yksityisten metsänomistajien harjoittaman metsätalou-
den ohjausta 1800-1900 -vuosisatojen vaihteessa. Metsänhoitajakunnan edustajat 
vaikuttivat ratkaisevasti ohjauksen järjestämiseen, minkä tuloksena järjestäminen 
myötäili ammattikunnan kulttuurin asenteita. Kulttuurin asenteiksi metsähalli-
tuksen virkamiehinä valtion metsissä olivat muotoutuneet maatalousvastaisuus, 
puutteellinen liiketaloudellinen osaaminen ja yhteiskunnallinen sokeus. Asenteet 
toivat jo ensimmäiseen metsätalouden ohjauksen laitokseen korporatismin idun, 
kun yksityisestä pääosalta metsänhoitajista koostuvasta yhdistyksestä Metsänhoi-
toyhdistys Tapiosta vuonna 1908 tehtiin ylimääräinen keskusvirasto maanviljelys-
seurojen harjoittamaa metsänomistajien neuvontaa varten.

Metsätalouden ohjauksen järjestämisessä metsäala on eriytetty maatalousalasta 
lähes kaikilla alan sektoreilla, mikä on ristiriidassa Suomen elinkeino- ja luonnonolo-
jen kanssa. Metsänomistajien ohjauksesta kumottiin vuonna 1928 valtion hallinto 
ja tilalle perustettiin korporatiivinen hallinto, metsänhoitolautakunnat (nyk. metsä-
keskukset). Niille siirrettiin maanviljelysseuroilta myös metsänomistajien neuvonta 
ja työpalvelut, mikä eriytti metsätaloutta maatilan yritystaloudesta ja antoi lautakun-
nille monopolin aseman metsänkäsittelyn asiantuntijana. Lautakunnille annettiin 
vuonna 1987 myös oikeus valtion tukien jakamiseen. Tehtävien yhdistelmä täyttää 
keskitetyn hallintovallan tunnusmerkit pakotevallan (metsälait), palkitsemisvallan 
(valtion tuet) ja asenteiden ohjausvallan (neuvonta) keskittämisestä yksiin käsiin.

Myös metsänomistajien edunvalvonta alistettiin vuonna 1942 hallintovallan 
ohjaukseen. Kun MTK:n valtuuskunta vastusti lakia metsänhoitoyhdistyksistä, 
metsänhoitolautakunnat perustivat uuden metsänhoitoyhdistyksiin perustuvan 
metsänomistajien etujärjestön, metsävaltuuskunnan. MTK liitti sen omaan orga-
nisaatioonsa, minkä tuloksena metsävaltuuskunnasta tuli metsänhoitolautakuntien 
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ja metsäyhtiöiden tavoitteita ajava ”viides kolonna” metsänomistajien etujärjestön 
sisälle. Myös metsänomistajien edunvalvonta käytännön toimintojen tasolla siir-
rettiin MTK:n piirihallinnolta metsänhoitolautakuntien hallinnon elimille, met-
sänhoitoyhdistyksille. 

Tuloksena on korporatiivinen ohjauksen järjestelmä, jossa metsänomistajia kes-
kitetyillä valtaoikeuksilla ohjaavien laitosten toimenpiteille ei ole pidäkkeitä lähes 
lainkaan. Organisaatioiden rakenteiden ja valtaoikeuksien järjestelyillä metsätalou-
den ohjauksesta on eliminoitu poliittinen valvonta, metsänomistajien edunvalvonta, 
oikeuslaitoksen ja tiedotusvälineiden harjoittama valvonta, kriittinen metsäntutki-
mus ja työpalveluista markkinoiden ohjaus.

Korporatismi on ulotettu myös metsätalouden tuotantotoimintaan. Metsätalo-
uteen on muodostunut sosialistista kollektiivitaloutta muistuttava korporatiivisen 
kollektiivitalouden järjestelmä. Yrittäjiä ja kilpailua ei ole ja tuotannon tehokkuutta 
mitataan määrillä eikä kustannuksilla. Pääosan puunkasvatuksen ja puunkorjuun 
töistä teettävät metsäalan laitokset metsänomistajien kollektiivitaloutena ilman 
maksajan vastuuta. Järjestelmä eroaa sosialistisesta kollektiivitaloudesta siinä, että 
metsänomistajien yhteistaloutta johtavat ulkopuoliset laitokset ja yhteistalouden 
maksamat työpalkat maksetaan laitosten toimihenkilöille ja työntekijöille. Sosi-
alistista yhteistaloutta sen sijaan johtaa työntekijöiden yhteisö ja yhteistalouden 
tulot jaetaan työntekijöille.

Kun metsäalalla korporatismi ulottuu sekä hallintoon että tuotantotoimintaan, 
kyseessä on totalitaarinen korporatismi. Se on tehnyt metsäalasta tavallaan valtion 
valtiossa. ”Valtiossa” hallinto ja talousjärjestelmä muistuttavat keskitetyn valtion-
hallinnon ja keskitetyn suunnitelmatalouden muodostamaa kokonaisuutta. Vas-
taavia esimerkkejä ovat sosialistiset valtiot. Metsätalouden vinoutumat kätketään 
massiivisella tiedotuksella. Puunkorjuun tehokkuutta mainostetaan teknisesti te-
hokkaan korjuukoneen työnäytöksillä. Hallinnon luottamusmiehet mainostavat 
metsäalan ”demokraattista” päätöksentekoa.

Avainsanat: korporatismi, metsäkeskus, metsäklusteri, metsänhoitaja, metsänhoi-
tajien ammattikulttuuri, metsänhoitolautakunta, metsänomistajien edunvalvonta, 
metsätalouden hallinto, metsätalouden ohjaus, metsäyhtiö.
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SAATTEEkSI 

Tämän metsätalouden ohjausta käsittelevän tutkimuksen julkaisemiseen valtio-
tieteellisen tiedekunnan väitöskirjana liittyy oma historiansa. Tutkimuksen koh-
teena on metsänhoitajakunnan käyttäytyminen metsänomistajien ohjauksessa ja 
sen tuloksena syntynyt metsätalouden tila. Kumpikin aihepiiri on osoittautunut 
metsäpoliittisesti liian herkäksi alueeksi metsäalan tutkimuksina käsiteltäväksi. 
Metsätalouden tilasta tekemiäni tutkimuksia ja tutkimusartikkeleita ei ole suostuttu 
julkaisemaan metsätieteen julkaisusarjoissa kahta ensimmäistä lukuun ottamatta. 
Siksi olen pyrkinyt varmistamaan tämän tutkimuksen julkaisemisen ryhtymällä 
valtiotieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijaksi.

Edellytyksiä yksityismetsätalouden hallinnon tutkimiseen antaa se, että olen 
ollut hallinnon palveluksessa koko metsänhoitajan työurani ajan. Tehtäviini ei kui-
tenkaan ole kuulunut metsätalouden ohjaus viimeisiä työvuosia lukuun ottamatta. 
Työnantajani on pääosan työajasta ollut Tapio ja toimipaikkoina sen alueyksiköt, 
metsänparannuspiirit, jotka olivat työviraston luonteisia yksikköjä. Ne yhtyivät ra-
joiltaan metsätalouden hallinnon toimialueisiin, mutta muuta virallista yhteyttä 
piirien ja metsälautakuntien välillä ei ollut. Sen sijaan epävirallinen yhteydenpito 
oli tiivistä. 

Toinen tekijä, joka parantaa edellytyksiä tutkia hallintoa monipuolisesti, on toi-
mintani ennen metsäalan opiskelua. Toimin samoin kuin pientilojen pojat maaseu-
dulla minun nuoruusvuosinani yleensä toimivat. Avustin isääni maatilan töissä ja 
suunnittelin jatkavani isäni ammattia. Siihen kuuluivat muun muassa metsätyöt 
ajamalla puuta hevosella metsäyhtiöiden työmailla. 

Tällaisen taustan ansiosta minulla on ollut metsänhoitajan työuran aikana run-
saasti yhteyksiä kotikyläni naapureihin ja savottojen työtovereihin. Heiltä alkoi 
1960-luvulla kantautua minulle kuvauksia metsäalan tapahtumista ja metsätöi-
den virtauksista metsänomistajan ja viljelijän metsätyön näkökulmasta. Hevosesta 
maataloustraktoriin siirtyneet savottojen työtoverit kertoivat työttömyydestä, kun 
olivat menettäneet työnsä metsätraktoreille, vaikka niiden taksat olivat maatalo-
ustraktorin taksoja korkeammat. Kerrottiin ja esiteltiin asiakirjoja maatilojen pak-
kohuutokaupoista, kun metsälautakunta oli estänyt velkojen maksuun tarkoitetun 
puunmyynnin.

Myös työssäni metsänparannuspiirin päämetsänhoitajana havaitsin oudolta vai-
kuttavaa metsänomistajien kohtelua. Eräskin metsänomistaja kieltäytyi osallistu-
masta metsätien rakentamisen kustannuksiin ja kertoi perusteluksi jo ennestään 
suuret velat. Metsälautakunta oli rauhoittanut hänen metsänsä eikä anna hänen 
myydä puuta velkojen vähentämiseksi. Otin yhteyttä metsälautakuntaan, metsän-
omistaja sai puunmyyntiluvan, maksoi velkansa ja liittyi tien osakkaaksi. Minua 
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jäi askarruttamaan, miksi puunmyynti oli siihen asti kielletty. Esille tuli runsaasti 
muitakin minua askarruttavia tapauksia. 

Minua askarruttivat myös metsänhoitajien yhteisissä kokouksissa kollegojen 
puheenvuoroissa ilmenevät asenteet. Asenteissa ilmeni vilpitön innostuminen edis-
tää metsätaloutta. Edistäminen ymmärrettiin metsäomistajan suuriksi sijoituksiksi 
metsätalouteen. Metsälautakunnan päämetsänhoitaja saattoi ylvästellä, kuinka hä-
nen johtamassaan metsälautakunnassa metsänomistajat palauttavat puunmyyn-
tituloistaan niin ja niin monta prosenttia panoksina metsätalouden tuotantoon.

Sekä puukaupan/puunkorjuun että hallinnon aihepiiri olivat metsäpoliittisesti 
herkkiä alueita. Niistä ei haluttu keskustella metsäalalla sisäisesti ja niiden julki-
nen käsittely katsottiin lähes majesteettirikokseksi. Siitä kertoo seuraava tapaus.

Kirjoitin vuonna 1983 laajahkon arvioinnin puukaupan/puunkorjuun ja met-
sätalouden ohjauksen tapahtumista Suomen Luonnonsuojeluliiton teemakirjaan 
”Tämä vihreän kullan maa”. Sen seurauksena metsäteollisuuden edustaja Tapion 
johtokunnassa vaati minut erotettavaksi päämetsänhoitajan toimestani ja erotta-
mista ryhdyttiin valmistelemaan. Sitä ennen olin jo saanut Tapion johtokunnalta 
vakavan huomautuksen hallintoa käsittelevästä julkaisemattomasta muistiosta 
ja huomautuksia kirjoituksistani tiedotusvälineissä. Kuvaan näitä tapahtumia 
jäljempänä. 

Eläkkeelle jäätyäni ryhdyin erään kurssitoverini ehdotuksesta metsäntutkimus-
laitoksen ulkopuolisena tutkijana käsittelemään kiinnostukseni kohteena olevia 
aihepiirejä. Metsätalouden liiketieteen alaan kuuluva puukauppaa ja puunkorjuuta 
käsittelevä väitöskirja valmistui vuonna 1998. Aihepiirin metsäpoliittinen herkkyys 
tuli siinäkin esille siten, että väitöskirjaa ei suostuttu julkaisemaan metsäntutkimus-
laitoksen julkaisusarjassa eikä tutkimuksen yhtä tulosta, metsäyhtiön puunkorjuun 
ryöstötaloudellista luonnetta, sallittu mainita tutkimuksen tiivistelmässä. 

Väitöskirjatyön jälkeen tarjosin muutamia väitöskirjaan liittyviä tutkimusartik-
keleita ja puunkorjuun kustannuksia käsittelevää tutkimusta julkaistavaksi Metsä-
tieteellisen seuran julkaisusarjassa, mutta niitä ei julkaistavaksi hyväksytty.

Käsillä oleva metsätalouden hallintoa käsittelevä tutkimus, jonka tekemistä var-
ten olin edellä mainittujen kokemusten vuoksi ryhtynyt jatko-opiskelijaksi, paisui 
laajaksi metsätalouden toimintojen ja niitä ohjaavan järjestelmän tutkimukseksi. 
Väitöskirjan supistamiseksi erotin metsätalouden toimintoja käsittelevät osat tut-
kimuksesta erillisiksi väitöskirjan taustatutkimuksiksi. Niistä toisessa käsiteltiin 
yksityismetsälain valvontaa ja toisessa puun kasvatuksen ja korjuun tehokkuutta.

Näitäkään tutkimuksia ei hyväksytty metsäalan julkaisusarjoihin. Yksityismetsä-
lain valvontaa käsittelevä tutkimus julkaistiin oikeustieteellisessä julkaisusarjassa. 
Puuntuotannon tehokkuutta käsittelevän tutkimuksen julkaisi ETLAn kustannus-
yhtiö Taloustieto Oy. Eräs emeritus-professori kirjoitti tästä tutkimuksesta arvioin-
nin ja tarjosi sitä Metsätieteellisen seuran julkaisuun, mutta sitä ei julkaistavaksi 
hyväksytty.
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Tutkimustyötäni on ohjannut pitkään Markku Temmes ja hänen eläkkeelle jää-
misensä jälkeen Pertti Ahonen. Tutkimuksen ovat esitarkastaneet dosentit Tapio 
Katko ja Antti Leskinen. Kiitän heitä tutkimusta edistäneistä korjausehdotuksista.

Metsäalalta vain harvat ammattitoverit ovat asennoituneet myönteisesti tutki-
mukseeni ja pyrkineet arvioimaan tuloksia objektiivisesti. Nimeltä ketään mainit-
sematta kiitän heitä tuesta. 
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1 JOHdANTO

1.1 Tutkimusongelma

Tämän tutkimuksen tausta-aineistoksi on tehty kaksi metsätalouden tilaa käsitte-
levää tutkimusta (jäljempänä taustatutkimus). Toisessa selvitettiin vuosien 1928 ja 
1967 yksityismetsälakien toimeenpanoa1 ja toisessa metsätalouden tehokkuutta2. 

Yksityismetsälakien toimeenpanon tutkimuksessa todettiin, että lakeja oli tul-
kittu väärin. Lait kielsivät avohakkuun metsänhävityksenä ja sallivat sen vain met-
sänomistajan anomuksesta. Lakien toimeenpanossa avohakkuu ja metsänviljely oli 
katsottu 1950-luvulta alkaen laissa määrätyiksi velvoitteiksi. Velvoitteet laillistettiin 
vuoden 1996 metsälailla. 

Metsätalouden tehokkuutta selvitettiin vertaamalla metsänomistajien harjoit-
taman metsätalouden tuotantotoimintaa markkinatalouden oloissa toimivien ta-
varatuotannon yritysten tuotantotoimintaan. Metsätalouden tuotantotoiminta to-
dettiin vinoutuneeksi. Tuotantotoiminnan keskeinen peruskäsitekin, tehokkuus, 
ymmärretään metsäalalla väärin. Tuotannon tehokkuus ymmärretään tekniseksi 
tehokkuudeksi (määrätehokkuudeksi) kustannustehokkuuden sijasta. 

Määrätehokkuus on yritystaloudelle ja siihen perustuvalle markkinatalouden 
järjestelmälle vieras käsite. Sen soveltaminen yksityiseen yritystoimintana harjoi-
tettuun metsätalouteen on aiheuttanut vinoutumien ketjun. Markkinatalous on 
metsäalalla korvattu sosialistista taloutta muistuttavalla kollektiivitalouden järjes-
telmällä, jossa tavaroiden ja palvelujen tuotantoa ei määrää asiakkaiden kysyntä 
vaan tuottajien tarjonta. 

Metsänomistaja on syrjäytetty yrityksensä päätöksenteosta siirtymällä metsä-
talouden tuotantotoiminnassa kollektiivitalouteen. Puunkorjuun kollektiivitaloutta 
varten hakkuualueet vuokrataan metsäyhtiöille puun pystykaupalla. Puunkasva-
tuksen kollektiivitaloutta ovat metsänhoitomaksuilla ylläpidetyt metsänhoitoyh-
distykset. 

Määrätehokkuuden soveltaminen on edellyttänyt itsenäisten yrittäjien syrjäyt-
tämistä myös palvelujen markkinoilta. Metsäalan laitokset ovat ottaneet metsätalo-
uden työpalvelut monopoleikseen. Puunkasvatuksen palvelut ovat metsänhoitoyh-
distysten, puunkorjuun palvelut yhtiöiden metsäosastojen monopoli. 

Metsätalouden harjoittamisen menetelmistä päättävät laitokset. Puunkasvatuk-
sessa 85 prosenttia (v. 2010) päätehakkuista tehdään avohakkuuna ja uusi metsä 

1 Vaara 2004a. Yksityismetsälain väärintulkintaa 40 vuotta.

2 Vaara 2010. Tehottomuutta, terroria ja tiedotusta maan metsissä
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perustetaan korkeita kustannuksia aiheuttavalla metsänviljelyllä, vaikka tiedetään 
Suomen metsien uudistuvan herkästi luontaisesti.

Puunkorjuusta tehdään 86 prosenttia (v. 2010) massiivisilla määrätehokkailla 
metsäkoneilla. Koneiden korkeat pääomakustannukset tekevät koneet kustannus-
tehottomiksi kevyempiin koneisiin ja metsävarustettuihin maataloustraktoreihin 
verrattuna. Kustannuksia yritetään hillitä vinouttamalla metsätalouden työt. Avo-
hakkuut johtuvat pääosalta metsäkoneiden tarpeista. Puuta korjataan kesälläkin, 
vaikka tehtaiden puuhuolto voitaisiin turvata edullisella puun kylmävarastoinnilla. 
Laitoksilla ei ole maksajan vastuuta kustannuksista, sillä kaikki puunkasvatuksen, 
puunkorjuun ja niitä varten ylläpidettyjen organisaatioiden kustannukset peritään 
metsänomistajilta. 

Metsätalouden vinoutumat periytyvät vuosikymmenien takaa, yksityismetsälain 
väärintulkinta 1950-luvulta ja massiiviset metsäkoneet 1960-luvulta. Puunkasvatuk-
sessa noin 60 vuotta ja puunkorjuussa noin 50 vuotta jatkuneet vinoutumat ovat 
vieneet metsätalouden sekasortoiseen tilaan sekä tuotantotoimintana että elinkei-
no- ja yritystoimintana ja metsäluonnon käsittelynä.

Silti maassa on vallinnut käsitys, että suomalainen metsätalous on maailman te-
hokkainta perhemetsätaloutta. Ristiriita herättää kysymyksen, miten metsätaloutta 
on voitu harjoittaa vuosikymmenien ajan sekasortoisessa tilassa ilman yhdenkään 
metsäalan ryhmän reagointia. Vain luonnonsuojeluliike on arvostellut metsätaloutta 
metsien monimuotoisuuden heikentämisestä. 

Ristiriitainen tilanne muodostaa tämän tutkimuksen tutkimusongelman. Tut-
kimuksella pyritään selvittämään metsätalouden harjoittamisen yhteiskunnallinen 
toimintaympäristö etsimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

1) Mistä metsäalalle on tullut markkinataloudelle vieras määrätehokkuuden 
tavoite?

2) Miten avohakkuun kieltäneen yksityismetsälain tulkinta on oikeusvaltiossa 
voinut vääristyä avohakkuun ja metsänviljelyn velvoitteiksi? 

3) Millä keinoilla yritystaloudelle vieras määrätehokkuuden tavoite on viety yri-
tysten tuotantotoimintaan?

4) Miksi metsänomistajien etujärjestö ei ole havainnut metsänomistajien oi-
keuksien heikentämistä? 

1.2 Tutkimustehtävä, tutkimuksen aineisto, tyyppi ja  
 rakenne

Kysymyksiin etsitään vastausta metsäalan kulttuurista ja metsätaloutta ohjaavasta 
järjestelmästä. Tutkimustehtävänä on 1) kuvata metsäalan keskeisimmän toimija-
ryhmän, metsänhoitajakunnan, kulttuurin asenteita sekä arvioida asenteiden vai-
kutuksia metsätaloutta ohjaavan järjestelmän toimintaan, 2) kuvata metsätaloutta 
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ohjaavien organisaatioiden rakenteita ja asemaa metsätalouden ohjausjärjestelmäs-
sä ja 3) kuvata eri tasoilla toimeenpantua metsätalouden ohjausta ja sen keinoja.

Tutkimuksen lähestymistapana on analysoida tutkimuskohdetta teemoittain 
seuraavien kontekstitekijöiden eli ’ympäristötekijöiden’ mukaan: 

- kulttuurinen toimintaympäristö (metsänhoitajien ammattikulttuuri)
- juridinen toimintaympäristö (hallinto, metsälait, ym.)
- sosiologinen toimintaympäristö (ammattiliitot, yhtiöiden metsäosastot, etu- 

ym. sidosryhmät)
- metsätalouden taloudellinen ympäristö (kilpailuolot, metsäklusteri) 

Ympäristötekijöiden analysoinnissa kuvataan tekijöiden historiallinen kehitys, 
kehityksessä muotoutuneet tekijöiden organisaatiot, organisaatioiden keskinäiset 
suhteet ja organisaation perustehtävän toimeenpano metsätalouden ohjausjärjes-
telmän kokonaisuudessa. Kehityksen tuloksena muotoutunut ohjausjärjestelmä 
kuvataan organisaatioiden kuvauksen yhteenvetoluvussa. 

Taloudellisen ympäristötekijän käsittely poikkeaa edellä todetusta. Kilpailuolo-
ja on tarkasteltu taustatutkimuksessa, joten tässä tutkimuksessa niitä ei käsitellä 
muuten kuin viittauksina tarpeellisissa kohdissa. Metsäklusteri taas ei ole sellainen 
kohde, johon kohdistuu toimintaa tai toimintojen järjestelyä, vaan kuvaus järjes-
telyjen ja muun kehityksen tuloksista. Sen vuoksi metsäklusteria käsitellään tutki-
muksen tulosten tarkastelun yhteydessä. 

Tutkimuksen aineisto koostuu hallintoa, organisaatioita ja niiden vallankäyttöä 
sekä metsätaloutta koskevista tutkimuksista, metsiä koskevasta lainsäädännöstä ja 
säädösten soveltamiseen liittyvistä ohjeista, metsätalouden ohjelmista, aikakausi- ja 
päivälehtien kirjoituksista, tapahtumien asiakirjoista ja osallistuvalla havainnoin-
nilla tehdyistä havainnoista. Tutkimus on tyypiltään dokumentteihin, muuhun ai-
neistoon ja omiin havaintoihin perustuvaa etäisemmän ja läheisemmän historian 
analyysia. 

Tutkimus rakentuu seuraavasti. Tämän johdantoluvun ensimmäisessä alaluvus-
sa on kuvattu tutkimusongelma. Tässä toisessa alaluvussa kuvataan tutkimustehtävä 
sekä tutkimuksen aineisto, tyyppi ja rakenne. Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan 
aikaisempia tutkimuksen aihepiiriin liittyviä tutkimuksia sekä metsätalouden toi-
mialan poikkeavia piirteitä talouselämän muihin toimialoihin verrattuna. Johdan-
tolukuun sisältyy vielä useita alalukuja käsittävä tiivistelmä tätä tutkimusta varten 
tehtyjen taustatutkimusten tuloksista sekä alaluku, jossa määritellään muutamia 
metsäalan käsitteitä.

Luvussa 2 tarkastellaan tutkimukseen liittyviä teoreettisia viitekehyksiä, kuten 
kulttuuria, valtaa, ohjausta, hallinnon teoriaa sekä tämän tutkimuksen keskeisen 
aihepiirin, korporatismin teoriaa. Luvussa 3 siirrytään käsittelemään tutkimuksen 
varsinaista kohdetta, metsätalouden ohjausta. Luvussa kuvataan ensin metsätalo-
uden ohjausjärjestelmän rakenteet ja sen jälkeen ohjauksen taustalla vaikuttava 
metsänhoitajakunnan ammattikulttuuri. Siitä kuvataan kulttuurin asenteiden muo-
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toutuminen ja muotoutumisen taustatekijät. Luvun lopussa kerrotaan metsätalo-
uden ohjauksen alkuhistoria.

Luvuissa 4 ja 5 kuvataan metsätaloutta ohjaavat organisaatiot. Ensin luvussa 4 
kuvataan juridisen ympäristön eli metsätalouden hallinnon organisaatiot ja luvussa 
5 sosiologisen ympäristön eli metsänomistajien ja metsäyhtiöiden puunhankinnan 
organisaatiot. Luvut 6, 7 ja 8 on omistettu metsätalouden ohjaustoiminnan kuva-
ukselle. Luvassa 6 kuvataan metsäpolitiikan (makrotason), luvussa 7 metsätalou-
den yritystoiminnan (mikrotason) ja luvussa 8 metsätalouden toimintaympäristön 
asenteiden ohjausta. 

Luvussa 9 kootaan yhteen tutkimuksen tulokset ja luvussa 10 tarkastellaan tulok-
sia. Tarkastelussa kuvataan metsätalouden kehityksessä havaittavissa olevia erilaisia 
kausia ja kausien merkitystä metsätalouden ohjausjärjestelmän muotoutumisessa. 
Sen jälkeen analysoidaan metsäklusterista esitettyjä erilaisia käsityksiä, kuvataan 
metsätalouden asema nykyisessä metsäklusterissa ja visiona metsätalouden asema 
aidossa metsäklusterissa, jossa metsätaloutta harjoitetaan parlamentaarisen hal-
linnon ja markkinatalouden toimintaympäristössä. Lopuksi luvussa kiinnitetään 
huomiota metsätalouden vinoutumisen aiheuttamiin muutamiin keskeisiin yhteis-
kunnallisiin tapahtumiin ja vertaillaan tutkimuksen tuloksia muutamiin tutkimuk-
sen aihepiiriä sivuaviin tutkimuksiin. 

1.3 Aikaisemmat tutkimukset

Metsätalouden ohjausta on erilaisten aihealueiden nimillä tutkittu paljon. Ohjauk-
sen keinoja, kuten tiedotusta, lakisääteisiä velvoitteita ja houkutuspanoksia, ovat 
tutkineet muun muassa Reunala 1972, Ottitsch ym. 2002 ja Aarnio ym. 2004. 
Ohjauksen kohteita so. eri metsätalousyrittäjäryhmien asenteita ja käyttäytymistä 
ovat tutkineet esimerkiksi Järveläinen 1971, Karppinen ym. 2000 ja Hänninen 1993. 
Ohjausta harjoittavia laitoksia ovat tutkineet muun muassa Hänninen & E-J Viita-
la 1997 ja E-J. Viitala 1994. Metsäpolitiikan tavoitteita, vaikuttavuutta ja tekijöitä 
ovat tutkineet Tikkanen 1977, Riihinen & Tikkanen 1985, Lähteenoja 1986, Palo 
1993, Vehkamäki 1996, Ollonqvist 1998, Järveläinen 2004 ja Mäki ja Ripatti 2010. 
Metsätalousyritysten ekonomiaa ovat tutkineet Järveläinen ym. 1998, Vaara 1994, 
1998, ja 2004 ja metsäverotuksen vaikutuksia Ovaskainen ym. 1992.

Runsaasta ohjauksen tutkimisesta huolimatta tämän tutkimuksen aihepiiriä, 
metsätalouden ohjausjärjestelmää ja sen vaikutusta puuntuotannon tehokkuuteen, 
on tutkittu vähän. Tiettävästi ainoa metsäalan hallintoa koskeva tutkimus on maa- ja 
metsätalousministeriön HAUS kehittämiskeskus Oy:ltä tilaama arviointi metsäkes-
kusorganisaatiosta ja Tapio työryhmän ehdotuksista3, joka on valmistunut vuonna 

3 Metsäkeskusarviointi 2004. 
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2004. Siinäkään ei selvitetty hallinnon toiminnan vaikuttavuutta metsätalouden 
tehokkuuteen.

Metsätalousyritys puuntuotannon yksikkönä näyttää olleen tutkijoille käsit-
teenäkin vieras. Hahtola lienee ainoa tutkija, joka on tutkimuksissaan, esimerkiksi 
vuonna 1973, käsitellyt metsätalousyrityksen päätöksentekoa. 

Myös puuntuotannon taloudellista tehokkuutta on tutkittu niukasti. Tiettävästi 
ei ole yhtäkään tutkimusta, jossa olisi tutkittu koko puuntuotannon eli metsän-
kasvatuksen ja puunkorjuun yhteistä liiketaloudellista tehokkuutta. Sen sijaan 
tehokkuuden osatekijöitä, erityisesti tuotoksen määrää kummassakin tuotannon 
vaiheessa erikseen on selvitetty monissa tutkimuksissa. Metsänkasvatuksessa esi-
merkiksi Vuokila on vuonna 1980 selvittänyt viljelymetsien puuntuotosta metsän 
kiertoaikana. Mielikäinen ja Valkonen ovat vuonna 1991 selvittäneet harvennus-
tavan vaikutusta metsikön tuotokseen ja tuottoihin. Lähde ym. ovat vuonna 1999 
selvittäneet tasarakenteisen ja erirakenteisen metsikön vuotuista puuntuotosta. 

Metsänkasvatuksen kustannusten tutkimuksissa ovat Tahvonen ym. vuonna 
1998 ja Hyytiäinen vuonna 2003 selvittäneet korkotekijän vaikutusta metsänkasva-
tuksen talouteen. Samasta aihepiiristä on sen jälkeen julkaistu useita tutkimuksia.

Puunkorjuusta löytyy useita korjuukoneiden yksikkötuotoksia koskevia tutki-
muksia ja joistakin myös yksikkökustannusten selvityksiä. Esimerkiksi Mikkonen 
on vuonna 1986 selvittänyt maatalous- ja metsätraktoreiden yksikkötuotoksia ja 
-kustannuksia. Kärhä ym. ovat verranneet erityyppisten metsäkoneiden tuotosta 
ja tuotoksen yksikkökustannuksia.

Metsätalouden ohjausjärjestelmään liittyviltä aihealueilta on runsaasti tutki-
muksia ja muita julkaisuja. Leinonen (1972) on tarkastellut metsähallintoa ohja-
usjärjestelmänä. Tolppi (1988) on käsitellyt yksityismetsätalouden välillistä julkista 
hallintoa. Mezt (1993) on selvittänyt metsäalan etujärjestöjen asemaa ja vaikutus-
mahdollisuuksia metsäpolitiikassa. J. Viitala (2004 ja 2006) on kuvannut met-
säpolitiikkaa ja sen toimintaympäristöä 1970-luvulta nykypäivään sekä metsän-
hoitoyhdistysten 100-vuotista historiaa. Korhonen (= Eriksson) (1990 ja 1995) ja 
Ollonqvist (1998) ovat tutkineet metsätalouden institutionaalista johtamista. Palon 
(1993) tutkimukseen sisältyy useita tämän tutkimuksen aihealueita, muiden muassa 
metsätalouden ohjaus ja hallinto. Lammi (1994 ja 2000), Silén (1997) ja Viitamo 
(2000) ovat tutkineet metsäklusterin tehokkuutta.

1.4 Miksi metsätalouden tuotantotoimintaa ohjataan?

Metsään ja puuhun perustuvat taloudellisen tuotannon alat ovat kautta vuosisatojen 
olleet Suomen tärkeimpiä taloustoiminnan aloja. Metsien käytön muodot vain ovat 
aikojen kuluessa vaihdelleet alkaen villiriistan metsästyksestä, karjan laiduntami-
sesta, kaskeamisesta, tervan poltosta, puun hiiltämisestä ja päätyen nykyiseen vilje-
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lymetsätalouteen, puun sahaukseen ja kuiduttamiseen, metsän virkistyskäyttöön ja 
turistien elämysmatkoihin. Käyttömuodoilla ovat olleet omat elinkaarensa nousun, 
vakiintumisen ja laskun vaiheineen. Niin saattaa olla nykyisilläkin käyttömuodoilla; 
niiden rinnalle tai tilalle voi tulla uusia käyttömuotoja. 

Keskeisen elinkeinoaseman ja metsätalouden erityisten ominaisuuksien vuoksi 
julkisen vallan asettamat elimet ovat kautta aikojen valvoneet ja ohjanneet metsän 
ja puun käyttöä. Ohjauksen tavoitteet, muodot ja voimakkuus ovat aikojen kuluessa 
vaihdelleet. Aiempina vuosisatoina rajoitettiin arvokkaina pidettyjen puulajien ja 
puuyksilöiden hakkuita, kaskeamista, metsästystä ja puun sahausta. Nykyisin oh-
jataan puuntuotantoon ja ympäristönsuojeluun säätelemällä metsän hakkuutapoja 
ja velvoittamalla metsänomistajia metsänviljelyyn ja arvokkaiden elinympäristöjen 
suojeluun talouskäytöltä.

Puuntuotannon toimenpiteisiin velvoittaminen poikkeaa markkinatalousmaissa 
yleisesti hyväksytystä tehtävien jaosta markkinoiden ohjauksen ja julkisen vallan 
välillä tavaroiden ja palvelujen tuotantotoiminnassa. Julkinen valta ei yleensä puu-
tu tuotantotoiminnan ohjaamiseen muulla tavoin kuin luomalla tuotantotoimin-
nalle suotuisan toimintaympäristön, infrastruktuurin, ja rajoittamalla ympäristöä 
vahingoittavaa tuotantoa. Varsinaisen tuotantotoiminnan edellytetään toimivan 
taloudellisesti ja tehokkaasti markkinavoimien ohjaamana.

Tuotantotoiminnan ohjauksen tarve johtuu pyrkimyksestä turvata metsään ja 
sen tuotteisiin liittyvien muiden elinkeinonharjoittajien tarpeet. Yhteiskunta ei hy-
väksy sellaisia metsän käyttömuotoja, jotka vaikeuttavat valtakunnalle kulloinkin 
tärkeiksi katsottujen elinkeinojen harjoittamista. Kaskeamisen rajoituksilla pyrittiin 
turvaamaan rautaruukkien hiilen saanti. Samasta syystä rajoitettiin tukkien saha-
usta 1800-luvun puoliväliin saakka. Kun nykyinen puun teollisen jalostuksen elin-
kaari otti ensimmäisiä askeliaan 1800-luvun lopulla, velvoitettiin metsänomistajat 
harjoittamaan puuntuotantoa kestävästi määräämällä jättämään siemenpuut hak-
kuualoille. Sen jälkeen on monilla lainsäädännön määräyksillä, metsänomistajien 
neuvonnalla ja valtion rahoitustuella ohjattu puuntuotantotoimintaa teollisuuden 
raakapuun saannin turvaamiseksi.

Tuotantotoiminnan ohjaus johtuu oletetusta ristiriidasta metsätaloutta harjoit-
tavan metsänomistajan rationaalisen käyttäytymisen ja puun kestävän tuotannon 
välillä. Ristiriidan katsotaan aiheutuvan puuntuotannon pitkäjänteisyydestä. Puun 
kestävä tuotanto vaatii investointeja ja ylläpitämään metsässä tuotantopääomana 
suuren puumäärän, jonka tuotto jää suhteellisen pieneksi, kahdesta neljään prosent-
tiin. Sen vuoksi investointien laiminlyönti ja kaiken puuston realisointi hakkuulla 
on yksityiselle metsänomistajalle monesti rationaalinen vaihtoehto.

Investointien laiminlyöminen ja sen seurauksena puun kestävän tuotannon 
mahdollinen vaarantuminen voidaan katsoa markkinoiden epäonnistumiseksi, joka 
markkinatalousmaissakin voidaan hyväksyä julkisen vallan harjoittaman ohjauksen 
perusteluksi. Investointien laiminlyömisen mahdolliset vaikutukset tulevat näkyviin 
vuosikymmenien kuluttua hyödynnettävän puumäärän alentumisena. 
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Julkisen vallan harjoittamalle metsätalouden ohjaukselle on metsäalalla mui-
takin syitä kuin oletettu markkinoiden epäonnistuminen. Sellaisia ovat muiden 
muassa metsätalouden ulkoisvaikutukset, kollektiivihyödykkeet ja vakauttaminen. 
Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan metsiä käyttäville kolmansille osapuolille aiheutet-
tuja tarkoittamattomia ja hinnattomia ulkoisvaikutuksia. Niitä aiheutuu marjanpoi-
mijoille, retkeilijöille, poromiehille, ym. ja ne voivat olla positiivisia tai negatiivisia4. 

Kollektiivihyödykkeet ovat ulkoisvaikutusten erityistapauksia. Niillä tarkoite-
taan ekosysteemin tai asumisympäristön suojelemiseksi tarvittavia hyödykkeitä, 
joita ovat metsämaisemat, hiilen sitominen, monimuotoisuuden suojelu ja eroosi-
on torjunta. Vakauttamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla julkinen valta pyrkii 
hillitsemään metsäalan suhdannevaihtelujen haitallisia vaikutuksia talouselämään5.

Metsien ja metsäekosysteemin suojelun tarve on maailmanlaajuinen, sillä met-
sien muodostama metsäekosysteemi on merkittävä tekijä maapallon ekologisen 
tasapainon ylläpitämisessä. Sen vuoksi kansainvälisessä politiikassa on pyritty 
luomaan yhdenmukaisia periaatteita metsien suojelemiseksi. Vuonna 1992 YK:n 
ympäristö- ja kehityskonferenssi hyväksyi Agenda 21 toimintaohjelman, johon si-
sältyivät seuraavat metsäperiaatteet6: ”Metsävaroja ja metsämaita tulee hoitaa ja 
käyttää kestävästi nykyisten ja tulevien sukupolvien sosiaalisten, taloudellisten, 
ekologisten, sivistyksellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämiseksi” 7.

Suomessa nämä periaatteet otettiin metsälakiin vuonna 19968. Jo sitä ennen, 
1970-luvulta alkaen, oli metsäalan hallinto antanut suosituksia luonnon- ja ympä-
ristönsuojelun huomioonottamisesta metsien käsittelyssä9. Käytännössä metsäta-
louden ohjaus oli metsälain säätämiseen saakka vain puuntuotannon ohjausta. Sen 
vuoksi tämä tutkimus kohdistuu vain puuntuotannon ohjaukseen puuntuotannon 
tehokkuustavoitteen näkökulmasta arvioituna.

1.5 Ohjauksen ongelmat lainsäädännössä

Kysymystä, kuinka hyvin julkisen vallan harjoittama metsätalouden ohjaus ja sen 
tavoitteet sopeutuvat metsätalousyrityksen tavoitteisiin, ei Suomessa juurikaan 
ole käsitelty. Yleisesti on katsottu, ettei julkisen vallan ja metsätalousyrityksen ta-
voitteiden välillä ei ole ristiriitaa. Metsien voimaperäinen uudistaminen hakkuun 
jälkeen ja muut puuntuotannon toimenpiteet on oletettu myös liiketaloudellisesti 
kannattaviksi ja rationaalisiksi.

4 Palo 1993, s. 323.

5 Palo 1993, s. 324.

6 Agenda 21 1992, luku 11

7 Suomen metsätalouden tila 2000, s. 81.

8 Metsälaki 1093/1996.

9 Tapio. Metsälautakuntien tiedote 2/1970.
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Sen sijaan Ruotsissa, jossa metsätalouden olot ovat hyvin pitkälle samankaltai-
set kuin Suomessa, on keskusteltu paljon puuntuotannon tehokkuuden ja metsä-
talouden lakisääteisen ohjauksen suhteista10. Siellä puuntuotannon taloudellinen 
tehokkuus, kestävyys ja korkea määrä on havaittu rationaalisessa metsätaloudessa 
vaikeasti yhteen sovitettaviksi tavoitteiksi. 

Ruotsissa asetettiin vuonna 1948 tavoitteeksi liiketaloudellinen tehokkuus. Se 
osoittautui epäonnistuneeksi tavoitteeksi. Vuonna 1978 siirryttiin toiseen äärim-
mäisyyteen, korkean ja taloudellisesti arvokkaan puumäärän tuottamiseen. Siihen 
pyrittiin valtion avustuksilla, hakkuupakolla, harvennusvelvoitteella ja suunnitelma-
vaatimuksella. Kustannuksiin kiinnitettiin huomiota hyvin vähän. Tämäkin tavoite 
osoittautui epäonnistuneeksi ja vuonna 1993 lain vaatimuksia lievennettiin muun 
muassa poistamalla hakkuu- ja harvennusvelvoitteet.

Suomessa julkinen valta ei ole määritellyt metsätalouden ohjauksen tavoitteita 
ennen kuin vasta vuonna 199611. Sitä aiempiin lakeihin liittyvistä hallituksen esi-
tyksistäkin löytyy vain ylimalkaisia viittauksia yleisiin päämääriin, kuten metsäva-
rojen kartuttamiseen käsittelemällä metsiä oikein12 ja metsätaloudelle asetettujen 
vaatimusten lisääntymiseen teollisuuden suurentuneiden puumäärien tyydyttä-
miseksi13. Metsäpolitiikan so. metsätalouden ohjauksen tavoitteet on Suomessa 
asetettu poliittisen prosessin ulkopuolella, hallinto-organisaatioissa, työryhmissä, 
toimikunnissa ja komiteoissa. 

Tavoitteet on otettu käytäntöön metsätalouden hallinnon toimenpiteillä ilman 
lakien muutoksia. Metsätalouden ohjauksen käytäntöä vain on ”joustavasti” muu-
tettu kulloisenkin ajan hengen mukaiseksi. ”Joustavuus” on tarkoittanut muun 
muassa lakien väärintulkintaa. Harjoitetusta käytännöstä ja sen tuloksista on tätä 
tutkimusta varten tehty kaksi erillistä tutkimusta14, 15. Seuraavassa esitetään tutki-
musten tulokset tiivistetysti. 

10 Esimerkiksi Dickson 1956 ja Wibe 1993.

11 Metsähallitus ja Keskusmetsälautakunta Tapio toteavat, että yksityismetsätalouden organisaatioiden 
”kiteytettyä toiminta-ajatusta ei ole mainittu yksityismetsätaloutta koskevassa lainsäädännössä eikä 
myöskään lakiesitysten perusteluissa” (Metsähallituksen ja Keskusmetsälautakunta Tapion hyväksymät 
yksityismetsätalouden suuntaviitat 1978, s. 2). 

12 Hallituksen esitys eduskunnalle yksityismetsälaiksi HE 25/1927, s. 1.

13 Hallituksen esitys eduskunnalle yksityismetsälaiksi ja laiksi metsälautakunnista HE 124/1966, s. 2. 
Hallituksen esityksessä todetaan: ”Yksityismetsälain voimassaolon aikana ja erityisesti 1950-luvun alusta 
lähtien on maamme metsätalous kehittynyt nopeasti. Voimakkaasti laajentunut metsäteollisuus tarvitsee 
entistä suurempia puumääriä ja asettaa siten metsätaloudelle yhä kasvavia vaatimuksia”. ... Tapahtuneet 
muutokset asettavat uusia vaatimuksia yksityismetsätalouden organisaatiolle, jonka ... 

14 Vaara 2004a

15 Vaara 2010
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1.6 Metsätalouden tila 

1.6.1  puunTuoTannon peruskäsiTTeeT ja niiden hämärTyminen

Metsätalouden tilan kuvaus perustuu kirjoittajan kaksiosaiseen tutkimukseen ”Te-
hottomuutta, terroria ja tiedotusta maan metsissä”, joka on selvitys metsätalouden 
(1. osa) ja sen yhteiskunnallisen toimintaympäristön (2. osa) kehityksestä 1800-lu-
vun puolivälistä 2000-luvun alkuun16. Toisessa osassa siis käsitellään samaa aihe-
piiriä kuin tässä tutkimuksessa. Tässä tiivistelmässä käsitellään vain tutkimuksen 
ensimmäisen osan aihepiiriä, metsätalouden tilaa.

Metsätalous on metsäekosysteemin hyödyntämistä ihmisten tarvitsemien hyö-
dykkeiden tuottamiseksi. Hyödyntämisen päätuotteita ovat erilaiset puutavara-
lajit (tukit, kuitupuu, ym.), jotka käytetään puunjalostusyritysten raaka-aineena, 
energian tuottamiseen ym. tarkoituksiin. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään 
metsätalouden nimen rinnalla myös päätuotteen, puuntuotannon, nimeä.

Puutavaroiden tuotanto on muun kasvinviljelyn tapaan tekninen ja taloudellinen 
kokonaisuus, joka koostuu puun kasvatuksen ja puusadon korjuun tuotantovaiheis-
ta. Puuntuotannossa tekniset sidokset tuotantovaiheiden välillä ovat löyhemmät 
kuin yleensä kasvinviljelyssä. Puuntuotannon taloudelliseen kokonaisuuteen se ei 
vaikuta.

Metsät ovat Suomessa pääosalta yksityisten maa- ja metsätilojen omistuksessa. 
Metsätalous liittyy lähes aina muihin tuotannonaloihin tai ammatinharjoittamiseen, 
sillä puuntuotanto soveltuu harvoin metsätaloutta harjoittavan yrityksen ainoaksi 
tuotannonalaksi.

Metsätalouden yritykset harjoittavat puuntuotantoa markkinatalouden oloissa. 
Markkinataloudessa yrittäjien keskinäinen kilpailu kannustaa harjoittamaan ta-
varoiden ja palvelujen tuotantoa tehokkaasti. Mikrotaloustieteen teorian mukaan 
taloudellisella tehokkuudella (tuottavuudella) tarkoitetaan tuottojen ja kustannus-
ten suhdetta tuotantopanosten hyödyntämisessä. Tehokkaassa hyödykkeiden tuo-
tannossa pyritään maksimoimaan tuotantopanosten nettotuottoa. Se voi toteutua 
vain panosten haltijan hallitsemassa tuotannossa. 

Metsä (maa + puusto) on tuotantopanos, jota hyödynnetään erilaisiksi puuta-
varalajeiksi. Tehokas puuntuotanto siis edellyttää, että metsätalouden yrittäjä hal-
litsee kaikkia niitä tuotannonvaiheita, joilla vaikutetaan puutavaroiden tuotannon 
tuottoihin tai kustannuksiin. Tuotanto alkaa taimikon perustamisesta ja päättyy 
puutavaroiden toimittamiseen asiakkaan käyttöpaikalle. Tuotannon päävaiheita 
ovat puunkasvatus, -korjuu ja -kuljetus.

Puuntuotanto on viimeisten viidenkymmenen vuoden ajan perustunut väärin-
ymmärrettyihin peruskäsitteisiin. Puuntuotannon toimialan ja tehokkuuden käsit-

16 Vaara 2010
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teet on ymmärretty niiden ilmiasujen mukaisesti ottamatta huomioon käsitteiden 
todellista sisältöä metsätalouden yrittäjän harjoittamassa puutavaroiden tuotan-
totoiminnassa.

Puuntuotannon toimialaksi on ymmärretty vain puunkasvatuksen tuotantovai-
he. Puunkorjuun ja puun käyttöpaikalle kuljetuksen tuotantovaiheet on ymmärretty 
puunjalostuksen toimialaan liittyviksi metsäyhtiöiden töiksi. 

Tehokkuus on metsäalalla ymmärretty tekniseksi eli määrätehokkuudeksi kus-
tannustehokkuuden sijasta. Puunkasvatuksessa on tavoiteltu korkeaa puumäärää 
hehtaaria ja vuotta kohden kustannuksista riippumatta. Puunkorjuussa on tavoiteltu 
korkeaa työn tuottavuutta, todellisuudessa korkeaa tuotosta, sillä ”tuottavuutta” 
on mitattu puutavaroiden määrällä työtuntia kohden17. Mittari ei ota huomioon 
koneiden pääomakustannuksia.

Puunkasvatuksessa puumäärän maksimointiin on pyritty perustamalla metsä 
hakkuun jälkeen viljelemällä, vaikka varmuutta viljelyn tehokkuudesta puumäärän 
tuottamisessa ei ole. Puunkorjuussa määrätehokkuutta toteutetaan massiivisilla 
puunkorjuun erikoiskoneilla. 

Koska määrätehokkuus ei ole kilpailutekijä työpalvelujen markkinoilla, on pal-
velujen markkinoilta eliminoitu markkinat, yrittäjät ja kilpailu. Kysyntälähtöisistä 
palveluista on siirrytty tarjontalähtöisiin palveluihin. Niitä tarjoaa monopoleina 
kaksi laitosta, puunkasvatuksen palveluja metsänhoitoyhdistykset ja puunkorjuun 
palveluja yhtiöiden metsäosastot. Puuntaimia ja metsäsuunnittelun ym. palvelua 
myyvät hallinnon laitokset, metsäkeskukset. 

Markkinat, yrittäjät ja kilpailu ovat markkinatalouden järjestelmän tunnusmerk-
kejä. Ilman niitä ei ole markkinataloutta. Metsäalalle on muotoutunut omatyyppi-
sensä talousjärjestelmä, joka keskeisimmiltä osilta muistuttaa sosialistista talousjär-
jestelmää. Kummastakin järjestelmästä puuttuvat markkinat, yrittäjät ja kilpailu ja 
tehokkuutta mitataan määrätehokkuutena18. Tässä tutkimuksessa metsäalan talous-
järjestelmää nimitetään korporatiivisen kollektiivitalouden talousjärjestelmäksi.

1.6.2  meTsäTalouden vinouTuminen 

Määrätehokkaan puuntuotannon oletettiin toteutuvan puunkasvatuksessa nopeut-
tamalla taimikon syntymistä metsänviljelyllä. Sitä varten siirryttiin taimikoiden pe-
rustamisessa 1950-luvulla laajamittaiseen metsänviljelyyn. Metsänviljely edellyttää 
metsän käsittelynä avohakkuuta. Avohakkuu oli kuitenkin vuoteen 1996 saakka 
voimassa olleessa yksityismetsälaissa kielletty metsänhävityksenä. Se voitiin sallia 

17 Vaara 2010, s. 23

18 Tiusanen 1987, s. 25
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vain metsänomistajan anomuksesta, kun viljely varmistettiin vakuustalletuksella ja 
metsätalouden hallinnon hyväksymällä metsänviljelyn suunnitelmalla. 

Avohakkuun kiellosta huolimatta metsätalouden hallinto alkoi vaatia metsän-
omistajilta avohakkuuta ja metsänviljelyä 1950-luvulta alkaen. Viljelyyn alettiin 
pakottaa taloudellisen painostuksen keinoilla. Ruvettiin vaatimaan myyntipuun 
ennakkoleimausta sopimalla metsäyhtiöiden kanssa siitä, että ne eivät osta lei-
maamatonta metsää. Sen jälkeen voitiin pidättyä leimauksesta, ellei metsänomis-
taja suostunut avohakkuuseen ja viljelyyn. Metsänviljelyn vaatimukset laillistettiin 
vuonna 1996 annetulla metsälailla19. 

Vaatimusten seurauksena metsätalouden yrittäjä on menettänyt puunkasva-
tuksen hallinnan jokseenkin täydellisesti. Sen vahvistavat oikeuslaitoksen tulkin-
nat metsälaista. Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2008 antaman päätöksen 
mukaan metsälaissa mainitulla kestävällä hyvällä tuotolla ei tarkoiteta liiketalou-
dellista vaan kansantaloudellista tuottoa20. Korkeimman oikeuden vuonna 2010 
antaman päätöksen mukaan metsänomistajalla ei ole oikeutta itse valita metsän 
uudistamistapaa eikä uudistusalueen puulajia21. 

Puunkorjuussa määrätehokkuuden tavoitetta alettiin soveltaa 1960-luvulla. 
Puunkorjuun rationalisoinnin tavoitteeksi otettiin työn tuottavuuden maksimointi 
eli puumäärän maksimointi työtuntia kohden22. Työmäärän maksimoinnin tarkoi-
tuksessa korvattiin silloin käytössä olleet maataloustraktorit puunkorjuun erikoisko-
neilla, määrätehokkailla metsätraktoreilla. Korjuutyön markkinoilla ei kuitenkaan 
kysytty määrätehokasta vaan kustannustehokasta korjuutyötä ja maataloustraktori 
oli taksataulukoidenkin mukaan metsätraktoria kustannustehokkaampi puunajon 
kone23. Sen vuoksi metsätraktoreita saatu metsään normaalilla tavalla, myymällä 
korjuupalvelua metsätalouden yrittäjille.

Metsätraktori vietiin yksityiseen metsään siirtämällä metsätalouden yrittäjä si-
vuun korjuutyön hallinnasta. Puunkorjuu otettiin metsäyhtiön hallintaan metsän-
vuokrauksella eli puun pystykaupalla. Puuntuotannosta jäi metsätalousyrittäjän 
hallintaan vain puunkasvatusvaiheen tynkä, sekin näennäisesti, niin kuin korkeim-
pien oikeusistuimien päätöksistä edellä havaittiin.

Metsätraktoreiden käyttöönottoa nimitettiin puunkorjuun ”rationalisoinniksi” ja 
se pantiin toimeen äkillisenä harppauksena. Maatilojen työvoiman ja vetokaluston 

19 Laissa mainitulla kestävällä hyvällä tuotolla ei KHO:n päätöksen mukaan tarkoiteta liiketaloudellista vaan 
kansantaloudellista tuottoa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2008:66. 9.9.2008.

20 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 9.9.2008, n:o 2008:66

21 Turun hallinto-oikeuden päätös 29.8.2008, n:o 08/0554/3, Turun hovioikeuden päätös 22.7.2009, nro 
1830, Dnro 08/1690. Korkeimman oikeuden päätös 10.6.2010, Dnro R2009/869.

22 Tuottavuuden kehittäminen puunhankintaorganisaatioissa 1985. Metsäyhtiön sisäisessä puunkorjuun 
tulosten seurannassa puunhankintayksiköiden välillä tai aikajaksosta toiseen tuottavuutta mitataan 
panosten kustannuksilla tuotantomäärän yksikköä kohden. Kun kaikki hankintayksiköt käyttävät samoja 
korjuumenetelmiä, ei seuranta kerro mitään menetelmien edullisuudesta. 

23 Vaara 2010, s. 75
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syrjäyttäminen romahdutti maatilojen talouden, joka siihen aikaan perustui laajasti 
puunkorjuun ansiotulojen varaan. Seurauksena oli maaseudun elinkeinoelämän 
romahdus ja työttömyyden lisääntyminen, mikä huipentui Suurena muuttona tun-
nettuna muuttoliikkeenä Ruotsiin ja kaupunkeihin. ”Rationalisoinnista” oli siis sa-
manlaiset seuraukset kuin muistakin tunnetuista suurista edistyksen harppauksista.

Pellon ja metsän töiden eriyttämisessä rikottiin syvälle juurtunut ja Suomen 
luonnonoloihin soveltuva maatilayrityksen tuotantorakenne, joka perustui kesällä 
pellon ja talvella metsän töihin. Rakenteen perusta on siinä synergisessä tehok-
kuudessa, mikä muodostuu samojen tuotantopanosten hyödyntämisestä kesällä 
maatalouden ja talvella metsätalouden tuotannossa. Synergia näyttää säilyneen 
piilevänä edelleen, sillä maataloustraktori on tutkimusten mukaan metsäkonetta 
kustannustehokkaampi.

maa- ja metsätalouden synerginen yhteys

Yleisesti oletetaan, että saman työvoiman ja vetokaluston käyttö pellolla ja metsässä 

kuuluu aikaan, jolloin metsät olivat maanviljelijöiden omistuksessa ja puu korjattiin 

miestyönä ja hevosvetoisella kalustolla. Todellisuudessa pellon ja metsän yhteinen 

työvoima ei perustu maanomistusoloihin eikä lihasvoimalla tehtyyn työhön, vaan 

luonnonoloihin, niistä johtuviin työvoimaoloihin ja talouden lakeihin. Näistä tekijöistä 

johtuvia perusasetelmia metsänomistuksen laajeneminen maatilatalouksien ulkopuo-

lelle ja koneiden käyttöön siirtyminen eivät ole muuttaneet. 

Ensimmäinen perusasetelma ovat luonnonolot. Pellon ja metsän työt ovat vuo-

denaikoihin sidottuja kausitöitä. Maatalouden työkausi on kesällä ja puunkorjuun 

edullisin vuodenaika on syksy ja alkutalvi. Silloin ovat korjuukustannukset mata-

limmillaan, korjuun metsälle aiheuttamat vauriot vähimmillään ja puutavaran laatu 

parhaimmillaan. 

Toinen perusasetelma on tarve työllistää sekä pellon että metsän työvoima ja 

koneet ympärivuotisesti. Koneisiin siirtyminen on entisestään vahvistanut tarvetta 

ympärivuotiseen työhön yhtä lailla pellolla kuin metsässäkin koneiden pääomakus-

tannusten hallitsemiseksi. Monikäyttöiset pellolle ja metsään soveltuvat koneet ja 

pellon ja metsän työkausien osuminen limittäin tarjoavat siihen luonnollisen ratkaisun 

Työvoima ja koneet voidaan työllistää kesällä pellolla ja talvella metsässä.

Kolmas perusasetelma ovat talouden lait ja luontoympäristö. Metsävarustettu 

maataloustraktori on puun maastokuljetuksessa metsätraktoria edullisempi kone ja 

myös hakkuun peruskoneena pääosassa hakkuita24. Monikäyttöinen maataloustraktori 

ei edellytä metsäluontoa vahingoittavaa puun kesäkorjuuta, niin kuin yksikäyttöinen 

metsäkone.

24 Kärhä (toim.) 2001, s. 33
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Hevosvetoisen kaluston aikana puunkorjuu tehtiin osaksi maatilojen metsissä 

tilojen omalla työvoimalla ja kalustolla, osaksi maatilayrittäjien korjuu-urakointina 

naapuritilojen tai yhtiöiden ja metsähallituksen puunkorjuussa. Urakointikäytännön 

jatkamista maatilojen maataloustraktoreilla ehdotti Metsätalouden suunnittelukomi-

tea vuonna 196125. 

Viime kädessä kilpailu korjuupalvelujen tarjonnasta ratkaisisi puunkorjuun koneet. 

Näyttää todennäköiseltä, että kilpailun palauttaminen korjuutyöhön lisäisi maatalo-

ustraktoreiden metsäkäyttöä26. 

Puunkorjuun hallinnan siirtäminen metsäyhtiöille vinoutti puuntuotannon toimi-
alan käsitteen. Vuokrametsän puunkorjuun ilmiasu antoi kuvan puunkorjuusta 
metsäyhtiön toimialana, mikä vakiintui pysyväksi käsitykseksi. Metsätalouden 
yrittäjän harjoittamaksi puuntuotannoksi alettiin ymmärtää vain puunkasvatus.

Puunkorjuun toimijan vastuun siirtäminen metsäyhtiölle ei siirrä yhtiölle mak-
sajan vastuuta. Korjuun kustannukset maksaa metsäyhtiönkin puunkorjuussa 
metsätalouden yrittäjä, sillä ne ovat metsän hyödyntämisen kustannuksia, jotka 
maksetaan metsän hyödyntämisen tuotoista27. Metsäyhtiö vähentää kustannukset 
etukäteen puunmyyjän bruttotulosta, puun tehdashinnasta. Pystykaupan sopimuk-
seen kirjoitetaan vain jäännös, jota nimitetään puun kantohinnaksi. Puunmyyjä ei 
tiedä bruttotulon määrää eikä siitä vähennettyjä kustannuksia. Metsäyhtiö korjaa 
puuta isännättömällä rahalla ilman maksajan vastuuta.

1.6.3  meTsänomisTajien ohjaamisen käyTänTö

Kuten edellä todettiin, metsäalalle on muodostunut omalaatuinen talousjärjes-
telmä, jota tässä tutkimuksessa nimitetään korporatiiviseksi talousjärjestelmäksi. 
Metsäalan korporatiivisessa talousjärjestelmässä metsänomistajien yritykset eivät 
toimi itsenäisinä puutavaroiden tuotannon yrityksinä. Puuntuotanto on järjestetty 
metsätalousyritysten yhteistaloudeksi, jota johtavat puunkasvatuksessa hallinnon 
elimien ja puunkorjuussa metsäyhtiöiden metsäammattimiehet.

Järjestelmässä ei ole tilaa myöskään palveluyrityksille. Niiden olemassaololle ei 
ole edellytyksiä, koska metsänomistajat ohjataan ostamaan palvelut laitoksilta. It-
senäiset yritykset puuttuvat metsäalan talousjärjestelmästä jokseenkin täydellisesti. 

25 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö no 1/1961, s. 102 

26 Vaara 2010, s. 114

27 Jos kustannukset olisivat metsäyhtiöiden kustannuksia, puunkorjuu olisi puunjalostusinvestoinnin 
hyödyntämistä. 
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Puuntuotannossa tarvittavat palvelut on järjestetty niin, että metsätalousyrittä-
jät kustantavat puunkasvatuksen työnjohtopalvelut yhteistaloutena lakisääteisillä 
metsänhoitomaksuilla. Maksuilla keskitetään puunkasvatuksen työpalvelut niillä 
ylläpidetyille metsänhoitoyhdistyksille. Puunkorjuun ja kuljetuksen palvelut on 
keskitetty metsäyhtiöille hakkuuoikeuden eli metsänvuokrauksen puukauppata-
valla (pystykaupalla). Korjuutyön metsäyhtiöt teettävät omana työnä koneyrittäjien 
kanssa tehdyillä työsuhteen luonteisilla sopimuksilla. 

Puunkorjuu metsäyhtiöille vuokratuissa metsissä on yhtiöiden johtamaa puun-
myyjien yhteistaloutta. Metsäyhtiö teettää korjuun ja maksaa koneyrittäjien palkat 
puunmyyjien bruttotulosta (puun tehdashinnasta) etukäteen pidätetyllä rahalla. 
Metsäyhtiö siis korjaa puuta puunmyyjän rahalla.

Puun tehdashinnoista kertyy vuosittain noin kahden miljardin euron28 ”rahasto” 
isännätöntä metsänomistajien rahaa metsäosastojen käyttöön. ”Rahaston” varoja 
metsäyhtiö voi käyttää tarkoitushakuisesti. Keskeistä käyttöä on puun ja korjuutyön 
ristiinhinnoittelu pystykaupoissa. Puu hinnoitellaan tienvarsihintaan verrattuna 
ylihintaiseksi ja korjuutyö alihintaiseksi29. Puun voidaan hinnoitella käyttöarvosta 
riippumatta ja palvelut ilman kustannusvastaavuutta. Ristiinhinnoittelulla ohjataan 
metsänomistajien käyttäytymistä.

Puukaupat ohjataan pystykaupoiksi pystypuun korkealla ja tienvarteen toimi-
tetun puun matalalla hinnalla. Puunkorjuu ohjataan kesäkorjuuksi kesäkorjuuseen 
soveltuvan leimikon korkealla ja vain talvikorjuuseen soveltuvan leimikon matalalla 
hinnalla. Hakkuu ohjataan avohakkuuksi avohakkuuleimikon korkealla ja luon-
taisen uudistamisen tai jatkuvan kasvatuksen leimikon matalalla puunhinnalla. 

Isännättömällä rahalla metsäyhtiöt voivat kattaa myös tappiota, joita aiheutuu 
metsäosaston alihinnoiteltujen palvelujen myynnissä. Metsänviljelyn palveluja met-
säyhtiöt myyvät sopimusasiakkaille yleisesti alihinnoiteltuina30. Siitä aiheutuneet 
tappiot voidaan sisällyttää puunhankinnan yleiskustannuksiin ja vähentää puun-
myyjien bruttotulosta. 

Isännätön raha antaa mahdollisuuden vähentää puunmyyjän bruttotulosta 
(puun tehdashinnasta) käytännöllisesti katsoen mitä tahansa menoja. Metsäyh-
tiöt rakennuttivat 1970-luvulla metsätyöntekijöille työsuhdeasuntoja, joiden kus-
tannukset todennäköisesti vähennettiin puunmyyjien tehdashinnoista osuuksina 
yleiskustannuksista.

Kauppaesineiden mielivaltaisen hinnoittelun tekee mahdolliseksi yhtäältä met-
säyhtiöiden kartelli sekä puun ostossa että korjuutyön ostossa ja myynnissä, toi-
saalta metsänvuokrauksen puukauppatapa (pystykauppa), jolla metsäyhtiöt ottavat 
käyttöönsä puunmyyjien rahaa. Sen käyttöä ei rajoita kannattavuuden tavoite. 

28 Vaara 2010, s. 67

29 Kahden tuotteen kytkykauppa ja ristiinhinnoittelu on lakisääteisesti hyväksytty uusimman sukupolven 
matkapuhelimen ja sen käyttöliittymän kaupassa.

30 Vaara 2010, s. 68
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1.6.4  ohjauksen Tulos

1.6.4.1  Metsäkoneiden hallitsema metsätalous

Metsätalouden ohjauksessa tavoitteena ei ole ollut metsänomistajien ohjaaminen 
terveeseen elinkeino- ja yritystoimintaan puuntuotannon harjoittamisessa. Sen 
sijasta metsänomistajia on ohjattu ”oikeisiin” metsänkäsittelyn ja puunkorjuun 
menetelmiin sekä kannustettu puunmyyntiin. Ohjauksella on korvattu normaalit 
taloudelliset kannustimet, jotka markkinataloudessa ylläpitävät tuotantotoimintaa. 

Ohjauksen vinoutuminen alkoi siitä, kun tehokkuuden tavoitteeksi otettiin kus-
tannustehokkuuden sijasta määrätehokkuus ja tavoitetta alettiin toteuttaa raskail-
la korjuun erikoiskoneilla. Kalliit koneet edellyttävät avohakkuita, ympärivuotista 
työtä, suuria työmaita ja suuria vuotuisia työmääriä. Metsäkoneen täysityöllisyyden 
tavoitteesta tuli metsätalouden kaikkien tapahtumien yhteinen nimittäjä31. 

Avohakkuut turvataan kaventamalla metsänkäsittelyn vaihtoehdot 
päätehakkuissa avohakkuun-metsänviljelyn vaatimukseksi. Harvennushakkuissa-
kin metsänkäsittely on kavennettu yhden vaihtoehdon menetelmäksi, alaharven-
nukseksi. 

Ympärivuotinen puunkorjuu turvataan kaventamalla puukaupan vaihtoehdot 
metsänvuokrauksiksi (pystykaupoiksi). Vuokrauksella siirretään puunkorjuun hal-
linta metsänomistajalta metsäyhtiölle. Vuokrametsien puunkorjuussa metsäyhtiö 
päättää korjuun ajankohdasta ja korjuu koneista. 

Suuret työmaat turvataan niin ikään metsänvuokrauksilla. Pystykaupoilla yh-
tiöiden metsäosastoille vuokratut hakkuualueet muodostavat puunhankinnassa 
entistä neuvostoliittolaista kolhoosia muistuttavan yhteistalouden talousyksikön. 
Metsäosastot korjaavat yhteistalousalueen puun puunmyyjien rahalla ilman kilpai-
lua ja ilman maksajan vastuuta. 

Suuret vuotuiset työmäärät metsäkoneille turvataan syrjäyttämällä korjuu-
työstä kilpailevat elinkeinonharjoittajat, kuten metsänomistajat, palveluyrittäjät, 
metsätyöntekijät ja maatilayrittäjät maataloustraktorilla urakoitsijoina. Yrittäjien ja 
kilpailun eliminoiminen merkitsee markkinatalouden järjestelmän lakkauttamista, 
niin kuin edellä todettiin.

Ohjaus määrätehokkaisiin puunkorjuun koneisiin on ollut niin tehokasta, että 
metsänomistajat ovat menettäneet elinkeinonsa ja yrityksensä tuotantotoiminnan 
hallinnan jokseenkin täydellisesti. Mutta eivät ainoastaan metsätalouden harjoit-
tajat, vaan myös puujalostuksen harjoittajat ovat menettäneet yritystensä puun-
hankinnan hallinnan. Raskaasti miehitetyt ja raskaita metsäkoneita suosivat yhti-
öiden metsäosastot ovat ottaneet puunjalostusyritysten johdolta vallan raakapuun 
hankinnassa. 

31 Vaara 2010, s. 27
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Metsäosastoilla ei nimittäin ole liiketaloudellista tulosvastuuta myöskään puun 
tehdashintojen muodostumisessa. Puun toimituksissa puunjalostusyrityksille ei ole 
kilpailua, sillä metsäosastoilla on puun toimitusten monopoli. Puutavara luovute-
taan isäntäyrityksille hankintakustannusten mukaisilla hinnoilla32. 

Yhtiöiden metsäosastoilta puuttuu siis kustannusvastuu kummankin toimek-
siantajan suuntaan, puunmyyjien suuntaan puunkorjuussa ja kuljetuksessa ja met-
säyhtiön suuntaan puun toimituksissa. Kummankin toimeksiantajan puunhinnat 
muodostuvat laskennallisina hintoina eivätkä markkinahintoina. Puunmyyjän 
kantohinta muodostuu jäännöshintana, kun metsäosasto vähentää asettamastaan 
tehdashinnasta arvioidut korjuun, kuljetuksen ja metsäosaston organisaation kus-
tannukset. Puun tehdashinta metsäyhtiölle muodostuu summahintana33, 34 kun 
metsäosastojen puunhankinnan ja organisaation todellisiin kustannuksiin lisätään 
puunmyyjille maksettu kantohinta.

1.6.4.2  Onko suhteellisuudentaju hämärtynyt metsäalalla?

Kuvatun metsätalouden ohjauksen toimeenpano on edellyttänyt suhteellisuuden 
tajun hämärtymistä niin puunkasvatuksessa kuin puunkorjuussakin. Puunkasva-
tuksessa avohakkuuta ja metsänviljelyä perustellaan usein metsänuudistamisen 
nopeuttamisella, vaikka nopeuttamisen tulokset realisoituvat tuloksi vasta kaukai-
sessa tulevaisuudessa. Seuraavassa siitä eräs esimerkki. 

Metsäntutkimuslaitoksen ja Tapion julkaisemassa metsänomistajille tarkoite-
tussa oppikirjassa metsänviljelyn edullisuutta perustellaan sillä, että uudistumista 
nopeutetaan kylvömenetelmällä kolme ja istutusmenetelmällä viisi vuotta luontai-
seen uudistamiseen verrattuna. Viljelyn antamaksi lisätuloksi ilmoitetaan puuston 
vuotuisen kasvun arvo kerrottuna uudistamisajan lyhentymisen vuosilla. Sitä ei 
kerrota, että lisätulo realisoituu tuloksi vasta 80 vuoden kuluttua35. Viljelykustan-
nusten korkoja ei laskelmassa oteta huomioon.

Puunkorjuussa suhteellisuuden tajun hämärtyminen tuli näkyviin korjuukonei-
den painon kasvuna. Korkean yksikkötyömäärän tavoite johti 1970-luvulla teknisesti 
aina tehokkaampien mutta samalla myös painavampien korjuukoneiden rakenta-
miseen. Lopulta rakennettiin 30:kin tonnia painavia eli noin kaksi kertaa nykyistä 
painavampia hakkuukoneita. Eläkkeellä oleva metsäyhtiön toimihenkilö havain-
nollistaa koneiden massiivisuutta kuvaamalla, kuinka niiden alta ”vastarakennettu 

32 Vaara 2010, s. 63

33 Rantala, P.P. 2008, s. 121

34 Viitamo 2000, s. 22.

35 Kinnunen 1997, s. 44
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metsäautotie levisi kuin pullataikina, ojat painuivat siististi umpeen”36. Metsä-
koneiden historiassa nimitetään 1970-lukua dinosaurusten vuosikymmeneksi37. 

Vastaavasti sen kanssa, että puunkasvatuksessa investointien korkoja ei ole otet-
tu huomioon, ei myöskään puunkorjuun tuottavuuden mittauksessa ole otettu huo-
mioon koneisiin investoitujen pääomien korko- ja kuoletuskustannuksia. Niin kuin 
edellä kerrottiin, tuottavuutta on mitattu työn tuotoksella, kuutiometreillä tunnis-
sa. Korjuun kustannukset lienevät kehittyneet koneiden painoja vastaavasti; mitä 
raskaampi kone, sitä korkeampi hinta ja sitä korkeammat pääomakustannukset. 
Näyttöjä korjuukustannusten kehityksestä ei ole, koska kustannukset piilotetaan, 
mutta viitteitä erikoiskoneiden aiheuttamasta kustannusten noususta on olemassa38. 

Suhteellisuuden tajun kadottaminen korjuukoneiden tehokkuuden tavoittelus-
sa on aiheuttanut myös biologisen metsänkasvatuksen kadottamisen. Raskaitten 
metsäkoneiden vaatimat avohakkuut ja maaperän ruhjominen eivät sovi samaan 
metsikköön biologisen metsänkäsittelyn kanssa39. Biologinen metsänkäsittely ja 
metsäekosysteemin ylläpitämisen tarpeet on alistettu puunkorjuun teknisen te-
hokkuuden tavoitteille. 

Biologisesta metsänkäsittelystä luopumalla metsänhoitajakunta on samalla luo-
punut ammatillisen erikoisosaamisensa keskeisimmästä alueesta. Kun metsätalou-
den tuotannossa olisi pitänyt sovittaa yhteen biologinen metsänkäsittely, liiketalous 
ja tuotannon tehostaminen koneilla, niin lopputuloksena on yksinomaan koneiden 
tekniikan määräämä metsänkäsittely. 

1.6.5  meTsäTalouden vinouTumaT

Taustatutkimuksessa metsätalouden tilasta on päädytty tulokseen, että metsätalous 
on täydellisesti vinoutunut sekä talouselämän tuotantotoimintana että elinkeino- 
ja yritystoimintana ja metsäluonnon käsittelynä40. Vinoutumia on edellä käsitelty. 
Seuraavassa luettelonomainen yhteenveto vinoutumista.

Taloudellinen vinoutumisen ilmiöitä ovat määrätehokkuuden tavoite sekä puun-
kasvatuksessa että puunkorjuussa, puunkorjuun ja osittain puunkasvatuksenkin 
kollektiivitalous, yrittäjien ja kilpailun puuttuminen, metsänhoitoyhdistysten mo-
nopoli puunkasvatuspalvelujen myynnissä, metsäyhtiöiden kartellit puunostossa 
sekä korjuupalvelujen ostossa ja myynnissä, puutavaroiden ja korjuupalvelujen 

36 Vilkuna 1998, s. 193.

37 Konttinen ja Druska 1997, s. 168

38 Vaara 2010, s. 74

39 Kuusela (1974a) kirjoittaa, että ”harvesteri ja suojuspuumenetelmä ovat toisensa poissulkevia”.

40 Vaara 2010, s. 108
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mielivaltainen hinnoittelu, kannattavuuden sivuuttaminen puunkasvatuksessa ja 
metsäyhtiöiden puunkorjuu metsänomistajien rahalla ilman maksajan vastuuta.

Yhteiskunnallisen vinoutumisen ilmiöitä ovat mielivaltaiset laintulkinnat, talo-
udellisten painostuskeinojen käyttäminen metsänomistajien ohjauksessa, metsän-
omistajien omistusoikeuksien loukkaus ja elinkeino-olojen (sosiaalisen kestävyy-
den) huomiotta jättäminen. Elinkeinojen tarpeiden sivuuttaminen näkyy itsenäisten 
palveluyrittäjien torjumisena, koneurakoitsijoiden pakottamisena erikoiskoneen 
käyttöön, hakkuu- ja puunkasvatustöiden työvoiman eriyttämisenä sekä puunkor-
juuseen soveltuvien maatilojen koneiden ja työvoiman torjumisena.

Metsäluonnon käsittelyn vinoutuminen näkyy puunkasvatuksessa liioiteltu-
na avohakkuulla uudistamisena ja metsäluontoa ruhjovana maanmuokkauksena. 
Puunkorjuussa vinoutuminen näkyy massiivisten metsäkoneiden aiheuttamina 
metsämaan ja puuston vaurioina ja metsätuhojen lisääntymisenä.

Metsätalouden tila vastaa kansainvälisesti tiedettyjä tuloksia metsänvuokrauk-
sesta. Kansainvälisesti tunnetut metsäntutkijat Sundberg ja Silversides kirjoittavat 
metsätieteellisessä oppikirjassa, että metsänvuokraukseen perustuva puuntuotanto 
on useimmissa tapauksissa tehottomin puuntuotannon vaihtoehto ja täydellinen, 
ehkä paras korruptiota suosiva järjestelmä41, 42.

Olisi taloustieteellisestikin vallankumouksellinen saavutus, jos tehokkaaksi 
osoittautuisi sellainen taloudellinen järjestelmä, jossa ei ole yrittäjiä, kilpailua eikä 
markkinoita. Sitä yritettiin sosialistisissa maissa tunnetuin tuloksin.

Paradoksaalista on, että samanaikaisesti, kun metsätalous on taloudellisessa, yh-
teiskunnallisessa ja metsäluonnon vinoutumisen tilassa, yhteiskunnassa ja poliittis-
ten päättäjien piirissä vallitsee hurmoksellinen uskomus maailman tehokkaimmasta 
perhemetsätaloudesta43. Uskomusta havainnollistaa tiedetoimittaja Risto Isomäen 
kuvaus keskustelusta eduskunnan talousvaliokunnassa. Kun Isomäki kertoi valio-
kunnalle, että kannattaisi harkita muidenkin puulajien kuin havupuiden viljelyä, 
metsänomistajia edustanut kansanedustaja totesi, raivosta täristen, että jokainen 
hehtaari tuottaa aina täsmälleen saman määrän kuutioita puulajista riippumatta44. 

Uskomus metsätalouden ylivertaisesta tehokkuudesta on saatu aikaan massiivi-
sella tiedotuksella ja luomalla mielikuvia tehokkuudesta tapahtumien ilmiasuilla45. 
Esimerkiksi, kun Päättäjien metsäakatemialle esiteltiin maastossa hakkuukoneen 
työtä ja vaihtoehdoksi kerrottiin metsurihakkuu, kaikki retken osanottajat tulivat 
vakuuttuneiksi siitä, että metsurihakkuuseen ei voida siirtyä46. Retkeläiset ihastelivat 

41 Sundberg ja Silversides 1988, s. 17

42 Vaara 1998, s. 104

43 Airaksinen 1999.

44 Aarre-lehti 3/2011

45 Vaara 2010, s. 213

46 Päättäjien metsäakatemia tutustui pohjoissuomalaisiin metsiin ja ihasteli puunkorjuun tehokkuutta 
(Maaseudun Tulevaisuus 20.5.2011)
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myös automatiikkaa, jolla hakkuutulos siirtyi koneen tietokoneelta pölkky pölkyltä 
tehtaalle. Kukaan ei kysynyt, mihin tarvitaan tietojen siirtämistä pölkky pölkyltä. 

Metsänviljelyn tehokkuutta mainostetaan esittelemällä maastossa viljelytaimi-
kon pitkiä vuosikasvaimia47 ja kertomalla, että metsien inventoinneissa havaittu 
puuston ja kasvun lisäys lähes kaksinkertaiseksi 50 vuoden aikana johtuu tehok-
kaasta metsänviljelystä. Todellisuudessa avohakkuu/metsänviljely on kaikissa tä-
hänastisissa metsäninventoinneissa alentanut metsien keskimääräistä kasvua, mikä 
johtuu viljelymetsän pitkän taimikkovaiheen matalasta kasvusta. Viljelymetsä ni-
mittäin saavuttaa kasvupaikan keskimääräisen kasvun tason vasta 35-40 vuotiaana 
ja viljelymetsien keskimääräinen ikä vuonna 2010 oli 26,9 vuotta. 

Myös Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteissa on tähän saakka nimetty metsänvil-
jely ensisijaiseksi puuston ja kasvun lisääntymisen tekijäksi48. Uusimmassa tiedot-
teessa vuodelta 2011 kasvun selitys on muuttunut. Hyvä kasvu selittyy tiedotteen 
mukaan sillä, että metsät ovat täyspuustoisia, nuoret metsät metsänhoitorästien 
vuoksi jopa ylitiheitä, ja hyväkasvuisten nuorten metsien osuus on suuri49. Kir-
joittaja esitti saman selityksen vuonna 2010 metsätalouden tilaa koskevassa tut-
kimuksessa50.

Tehokkuuden mielikuvien ylläpitämiseksi voidaan jopa manipuloida tutkimuk-
sia. Eräässä metsävarustettua maataloustraktoria ja puunkorjuun erikoiskonetta 
vertailevassa tutkimuksessa muutettiin kustannustekijöiden lukuarvoja siten, että 
maataloustraktorilla tehdyn korjuutyön yksikkökustannukset nousivat noin 25 pro-
senttia. Siitä huolimatta maataloustraktoriin perustuva kone osoittautui hakkuu-
koneena kustannuksiltaan varsinaista hakkuukonetta edullisemmaksi. Puunajon 
koneena maataloustraktorin edullisuuden ero metsätraktoriin olisi ilmeisesti ollut 
suurempi, mutta metsätraktorin kustannuksia ei ilmoitettu lainkaan51. 

1.7 Käsitteiden määrittelyä

Metsäalalla on runsaasti epäselviä käsitteitä. Vuokila puhuu käsitteiden kaaokses-
ta52. Alan keskeisin käsitekin, metsänhoidon käsite, on sisällöltään epäselvä. Tapani 
Tasanen toteaa, että ”metsänhoito on dynaaminen, useiden tahojen vaihtelevissa 
merkityksissä käyttämä käsite, jota on vaikea määritellä tarkoin edes jollakin tietyllä 
hetkellä”. 

47 Suninen, R. 2000. Näin metsä kasvaa. Metsänhoitaja 3/2000

48 Suomen metsiä on hoidettu ja hakattu oivallisesti. 

49 Merilä ja Joutsimäki 2011. Metsät muuttuvat. Metla: Suomen metsien tilaa seurataan 

50 Vaara 2010, s. 35

51 Vaara 2010, s. 77

52 Vuokila 1984, s. 95
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Metsäalalla metsänhoidon käsitettä on käytetty yleiskäsitteenä, jolla on tarkoi-
tettu puunkasvatuksen tai yleensä metsänkäsittelyn toimenpiteitä hakkuuta lukuun 
ottamatta. Käsitteellä on positiivinen ilmiasu. ”Hoito” antaa metsäluonnosta huo-
lehtimisen sädekehän metsänkäsittelyn toimenpiteille.

Metsänhoidon käsitteen sijasta voidaan lähes aina käyttää täsmällisempiä puun-
kasvatuksen ja metsänkäsittelyn käsitteitä. Taustatutkimuksissa käsite on nähty tar-
peettomaksi eikä sitä ole käytetty53. Samoin menetellään tässä tutkimuksessa. Met-
sänhoidon käsitettä käytetään etupäässä vain lainattujen kirjoitusten selostuksissa.

Myös puukauppatapojen nimet, pystykauppa ja hankintakauppa ovat metsä-
alalla epäselviä käsitteitä. Puun pystykauppa on virallisesti hakkuuoikeuden kaup-
paa eli metsänvuokrausta. Pystykaupassa myydään metsänomistajalle metsäyhtiön 
puunkorjuutyö puunoston kylkiäisenä54. Tässä tutkimuksessa pystykaupasta käyte-
tään pääasiassa metsänvuokrauksen nimeä. Lainattujen kirjoitusten selostuksissa 
ja tarpeen vaatiessa muuallakin käytetään myös pystykaupan nimeä. 

Hankintakaupaksi nimitetään puunmyyjän tienvarteen toimittaman puun kaup-
paa. Toimituskaupan käsite pyritään metsäalalla rajoittamaan käyttöpaikalle toimi-
tetun puun kaupaksi55. Todellisuudessa tavaran luovutuspaikalla ei ole merkitystä 
kaupan kauppaoikeudellisen tyypin määräytymiselle. 

Hankintakauppa antaa puun myyjästä kuvan metsäyhtiön alihankkijana, joka 
korjaa puuta puunostajan toimeksiannosta56. Toimituskauppa on itsenäisen yrit-
täjän harjoittamaa tuotteiden kauppaa, jossa yrittäjä toimittaa tuotteet sovitulle 
luovutuspaikalle. Maidon tuottajakaan ei hanki vaan toimittaa maitoa meijerille, 
vaikka meijerin maitoauto noutaa maidon tuottajan pihapiiristä. 

Tässä tutkimuksessa käytetään puutavaran kaupasta toimituskaupan nimeä 
tavaran luovutuspaikasta riippumatta. Hankintakaupan nimeä käytetään vain lai-
nattujen kirjoitusten selostuksessa. 

Taustatutkimuksessa käytettiin metsänomistajasta metsäyrittäjän ja vastaavasti 
metsätalouden tuotantoyksiköstä metsäyrityksen nimiä. Samoja nimiä käytti muun 
muassa Kuusela eräässä kirjoituksessaan57. Lukijoille metsäyrittäjä-nimen ymmär-
täminen näyttää kuitenkin olevan vaikeata siitäkin syystä, että metsänomistajan 
harjoittamaa metsätalouden tuotantoa ei yleensä ole käsitelty yrityksen tuotanto-
toimintana. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa puhutaan metsänomistajasta ja met-
sänomistajan tai metsätalouden yrityksestä.

53 Vaara 2010, s. 29

54 Vaara 1994, s. 21

55 Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 90

56 ”Hankkiminen” viittaa aina ostajan toimintaan, joku hankkii jotakin joltakin. ”Toimittaminen” taas viittaa 
tavaran tuottajan ja myyjän toimintaan, joku toimittaa jotakin jollekin (Vaara 1998, s. 11, Nykysuomen 
sanakirja). 

57 Vaara 2010, s. 20
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1 Johdanto

Metsätalouden toimialasta käytetään tässä tutkimuksessa yleensä lyhennettä 
metsäala. Lyhenteen eroavuus metsätalouden käsitteestä on tärkeää huomata muun 
muassa, kun määritellään lähemmin ohjausta ja ohjausjärjestelmää. Metsäalan oh-
jaus tarkoittaa metsätalouden toimialan kaikille alueille, myös metsäpolitiikkaan, 
kohdistuvaa ohjausta, metsätalouden ohjaus taas suppeampaa metsätalouden tuo-
tannon perusyksiköihin, metsätalouden yrityksiin kohdistuvaa ohjausta. Epäjoh-
donmukaisuutta saattaa esiintyä, sillä raja metsätalouden ja metsäalan ohjauksen 
välillä ei aina ole selvä.

Metsätalouden hallintoelimien nimet ovat muuttuneet useita kertoja tutkimuk-
sessa käsitellyn ajanjakson kuluessa. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään 
hallinnon keskuselimenä toimineesta Tapiosta etupäässä vain Tapio-nimeä. Maa-
kunnallisista hallintoelimistä käytetään pääasiassa ́ metsälautakunta´ tai ́ hallinto´ 
tai nykyistä ’metsäkeskus’ -nimeä. Tarpeen vaatiessa käytetään täydellisiä nimiä. 
Nimien muutokset kuvataan tarkemmin hallinnon tarkastelussa. 

Maatalousalan läänintason organisaatiot ovat olleet maanviljelysseuroja tai ta-
lousseuroja, jotkut maatalousseurojakin. Yleensä maatalousseuralla on tarkoitettu 
maanviljelijöiden kuntatason yhdistystä. Maamiesseurat ovat yleensä maanviljeli-
jöiden yhdistyksiä kylätasolla. Kirjallisuudessa esiintyy sekavuutta nimien käyttä-
misessä. Tässä tutkimuksessa läänitason organisaatioista käytetään yleensä maan-
viljelysseuran nimeä, elleivät tekstin lainaukset aiheuta poikkeuksia. 
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2  TuTkIMukSEN TEOrEETTISET VIITEkEHykSET

2.1  Tutkimuksen ulottuvuudet

Tämän tutkimuksen aihepiiri, korporatismi metsänomistajien ohjaamisessa, kytkee 
tutkimuksen moniin yhteiskuntaelämän alueisiin. Metsä on Suomessa kaikkialla 
läsnä. Metsä on ympäristöä, kulttuuria, sosiaalisia suhteita ja talouselämää. Nämä 
tuovat metsien käyttöön erilaisia tavoitteita. Tavoitteita asettavat metsänomistajat 
ja muut yksityiset henkilöt, heitä edustavat ryhmät ja julkinen valta. Metsätalouden 
korporatismiin kohdistuvana tutkimus nostaa käsittelyyn erityisesti metsätalouden 
eturyhmät, niiden suhteet kansalaisiin ja julkiseen valtaan sekä suhteiden vaiku-
tukset metsätalouden tuotantotoimintaan.

Suhteilla kuvataan yleensä toimintaa ja tapahtumia eri tasoilla alkaen ihmisten 
välisistä suhteista aina valtioiden välisiin suhteisiin saakka. Olipa kyse minkä tason 
suhteista tahansa, suhteet konkretisoituvat viime kädessä aina ihmisten välisinä 
sosiaalisina suhteina. Suhteisiin vaikuttaa ihmisten ajattelutapa, kulttuuri, jonka 
ihmiset oppivat toimintaympäristönsä ihmisten käyttäytymistapana. 

Metsäalan kulttuuri on Suomessa aina käsillä metsää koskevissa ihmisten väli-
sissä suhteissa, sillä metsäalan kulttuuri liittyy lähes mihin tahansa metsää käsitte-
levään tapahtumaan ja kulttuurin vaikutukset näkyvät metsän lähi- ja kaukonäky-
missä. Metsäalan kulttuurin muotoutumisessa on erityisesti metsäammattikunnan 
ylintä tasoa edustavan metsänhoitajakunnan kulttuurin asenteilla keskeinen mer-
kitys. Metsäalan kulttuurin arvioinnin taustaksi tässä luvussa tarkastellaan yleisesti 
kulttuurin käsitettä ja tutkimussuuntia. 

Kulttuuri voi vaikuttaa myös alan tutkimuksiin. Tutkimusalalla voi esiintyä va-
kiintuneita perinteitä ja vakiintuneita ongelmien ratkaisumalleja, joiden syntymisen 
taustalla voi olla tiedeyhteisön kulttuuri. Perinteitä nimitetään normaalitieteeksi ja 
vakiintuneita ratkaisumalleja paradigmoiksi. Niiden luonnetta tarkastellaan tässä 
luvussa. 

Talouselämässä valta ja vallankäyttö ovat aina läsnä. Toimijoiden väliset val-
tasuhteet ohjaavat talouselämän tapahtumia tehokkaasti, vaikka suhteista ei aina 
käytetä vallan nimeä. Metsäalalla vallankäyttö tapahtumien ohjauksessa kasvaa 
erityisen vaikuttavaksi, koska osa vallankäytöstä on julkisen vallan käyttöä. Tässä 
luvussa tarkastellaan vallan olemusta, lähteitä, ilmenemisen muotoja ja käyttöä.

Kaikissa valtiossa yhteiskunnan elimet osallistuvat lukemattomilla keinoilla 
ihmisten ja ihmisryhmien suhteiden järjestämiseen. Tehtävä on sivistysvaltiois-
sa annettu julkiselle hallinnolle. Suhteiden järjestäminen on toimialojen ohjausta, 
mikä puolestaan on viime kädessä alalla toimivien ihmisten ohjausta. Ohjaus taas 
on vallan käyttöä. Metsätalouden hallinnolle annetun metsänomistajien ohjausteh-
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tävän taustaksi tässä luvussa tarkastellaan julkisen hallinnon käsitettä, toiminnan 
luonnetta ja järjestämistä sekä hallinnon soveltamaa yleistä ohjausjärjestelmää ja 
hallinnon tehokkuuden arviointia.

Tämän tutkimuksen keskeinen kohde on metsäalan korporatismi. Sen vuoksi 
korporatismi myös käsitteenä ansaitsee laajan kuvauksen. Tässä luvussa kuvataan 
korporatismin historiaa, sovellutuksia, teoriaa, organisaatioita, korporaatioiden ja 
valtion suhteita sekä uuskorporatiivisia rakenteita julkisessa hallinnossa.

2.2  Kulttuurin käsite 

Kulttuurilla ymmärretään nykyisin eri ihmisryhmien erilaisia tapoja elää ja toimia58. 
Kulttuuria voidaan käyttää metaforana, vertailukohteena, organisaatioiden ja niiden 
käyttäytymisen tutkimisessa. Kaikki organisaatioiden ja johtamisen teoriat nimittäin 
perustuvat sisäisiin mielikuviin eli metaforaan, joka ohjaa tapaa nähdä, ymmär-
tää ja käsitellä organisaatioita selväpiirteisillä mutta kuitenkin rajallisilla tavoilla59. 
Kulttuuria ei voi mitata millään asteikolla, koska se on elämäntapa. Kulttuurista 
on löydetty lähes 300 määritelmää60.

Salminen61 määrittelee Schein’iin viitaten kulttuurin seuraavasti. Kulttuurilla 
tarkoitetaan perusolettamusten mallia, jonka jokin ryhmä on keksinyt, löytänyt 
tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen 
yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tämä malli on toiminut kyllin hyvin, jotta 
sitä voidaan pitää perusteltuna ja siksi opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia 
koskevana tapana havaita, ajatella ja tuntea. 

Kun kulttuuria tarkastellaan organisaatioiden ominaisuutena, se paljastaa or-
ganisaation symbolit, ideologiat, arvot, uskomukset, kielen, normit, rituaalit, se-
remoniat ja muut sosiaaliset käytännöt, jotka ohjaavat organisaation toimintaa. 
Kulttuuri auttaa näkemään organisaation ja sen toimintaympäristön välisiä suhteita. 
Kun organisaatioita tarkastellaan kulttuureina, voidaan lähes kaikki näkökohdat 
nähdä uudella tavalla62. 

Ammattialat ovat saman ammatin harjoittajista koostuvia ihmisryhmiä, joilla 
on oma ammattikulttuurinsa. Sitä on vaikea määritellä ammatillisen organisaati-
on ulkopuolelta63. Helpoimpia tapoja tarkkailla ammatillisen kulttuurin luonnetta 
on havainnoida ikään kuin ulkopuolisena päivittäistä toimintaa siinä ryhmässä tai 
organisaatiossa, johon havainnoitsija itsekin kuuluu. Havaitut kulttuurin piirteet 

58 Morgan 1996, s. 120.

59 Morgan 1996, s. 4.

60 Puukka 2005, s. 54.

61 Salminen, A. 2009, s. 216.

62 Puukka 2005, s. 53; Morgan 1996, s. 145.

63 Morgan 1996, s. 125.
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tulevat vähitellen esille, kun tarkkaillaan yksilöiden välisen keskustelun kaavoja, 
kielenkäyttöä, keskusteluissa käytettyjä mielikuvia ja käsiteltyjä aiheita sekä päi-
vittäisen toiminnan erilaisia muotoja64.

Yleensä elämä tietyssä kulttuurissa sujuu ilman kitkaa niin kauan, kun yksi-
lön käyttäytyminen vastaa organisaatioon kirjoitettuja ja kirjoittamattomia lakeja. 
Vahvasti historiaan sitoutuneen kulttuurin muuttaminen yhdellä kertaa on lähes 
mahdotonta65.

Esimerkki kulttuurien eroista on Virtasen käsitepareina tekemä vertailu hal-
linnon ja politiikan kulttuurin arvomaailmasta: Politiikkaan kuuluvat päämäärät, 
arvot, intressit ja uskomukset; hallintoon kuuluvat keinot, tosiasiat, totuus ja tie-
tämys. Politiikka on irrationaalista, amatöörimäistä ja puolueellista; hallinto on 
rationaalista, ammatillista ja neutraalia. Politiikkaan kuuluvat konfliktit, petos ja 
draama; hallintoon kuuluvat harmonia, rutiini ja rehellisyys. Politiikka on spon-
taania, epävakaata ja epäjatkuvaa; hallinto on vakaata ja jatkuvaa66.

Arkipäivän toiminnoissa eri organisaatioiden erilaiset kulttuurit joutuvat kos-
ketuksiin toistensa kanssa. Puukka on selvittänyt puolustuslaitoksen johtamisessa 
sotilaskulttuurin, hallintokulttuurin ja poliittisen kulttuurin kohtaamista. Kulttuuri-
en kohtaamisen sijasta hän kuitenkin puhuu paradigmojen eli taistelu-, hallinto- ja 
politiikan paradigman kohtaamisesta. Tässä tutkimuksessa on keskeisellä sijalla 
selvitys metsämieskulttuurin vaikutuksesta metsätalouden juridisen, sosiologisen 
ja taloudellisen toimintaympäristön kulttuureihin.

Kulttuurin tutkiminen on ihmisten ja ihmisryhmien käyttäytymisen tutkimista, 
jossa voidaan käyttää monia menetelmiä. Tähän tutkimukseen osuvasti Saarimaa67 
on tutkinut metsänhoitajien kulttuuria kognitiivisen antropologian menetelmällä. 

Kognitiivisessa antropologiassa tutkimuskohteena ovat ”kognitiiviset järjes-
telmät, joilla tarkoitetaan informaatiota hyödyntävää, muokkaavaa ja tuotta-
vaa järjestelmää. Tällaisia järjestelmiä ovat ihmiset, muut eliöt ja osa koneista”. 
Kognitiivisen antropologian menetelmää käyttävät tutkijat määrittelevät kulttuurin 
seuraavasti: ”Yhteisön kulttuuri muodostuu siitä, mitä ihmisten täytyy tietää tai 
uskoa toimiakseen tavalla, jonka muut yhteisön jäsenet pitävät hyväksyttävänä”68. 
Saarimaan69 mukaan metsänhoitajia voidaan ajatella kognitiivisina järjestelminä, 
joiden elämän yksi osa-alue ovat metsäkäsitykset ja kulttuurimallit.

Kognitiivisen antropologian tutkimussuuntauksessa kulttuuri nähdään yhteisöl-
lisenä tietona tai tietoisuutena. Kulttuuria eivät ole pelkästään ulkoiset ja havaittavat 
kulttuurin tuotteet, kuten ihmisten tavat, esineet ja suullinen perinne tai ulkoiset 

64 Morgan 1996, s. 130.

65 Puukka 2005, s. 54 ja 55.

66 Puukka 2005, s. 43.

67 Saarimaa, R. 1998

68 Saarimaa 1998, s. 174.

69 Saarimaa 1998, s. 175.
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symbolit, kuten esitetyt rituaalit, kerrotut myytit ja kirjoitetut tekstit, vaan myös se, 
mitä ihmisten täytyy tietää pystyäkseen käyttäytymään, tekemään asioita ja tulkit-
semaan kokemuksiaan tietynlaisella kulttuurille ominaisella tavalla. Kulttuurilla on 
siis ulkoinen ja sisäinen puoli. Ulkoista puolta ovat mainitut ulkoiset ilmentyvät ja 
symbolit; sisäistä puolta kulttuurin sisäiset rakenteet. Puhe on yksi kattavimmista 
ulkoisista symboleista, mutta se on myös mieleen sisäistettyjen kulttuuristen skee-
mojen70 ilmentymä71.

Kognitiivisessa antropologiassa ihmisten kulttuurisen tietämyksen katsotaan ra-
kentuvan malleista, jotka sijaitsevat ihmisten aivoissa, mielessä ja muistissa. Mallit 
ovat mieleen sisäistettyjä malleja elinympäristöstä. Ihmiset ymmärtävät maailmaa 
rakentamalla maailmasta toimivan mallin mielessään. Mallit ovat yleisiä yhteisön 
jäsenten keskuudessa ja samassa yhteisössä on vaihtoehtoisia malleja. Malleilla 
on tärkeä merkitys siinä, miten ihmisen käyttäytyvät ja tulkitsevat ympäristössään 
tapahtuvia asioita. Mallit ovat yksinkertaisempia kuin asiat, joita ne esittävät, mikä 
merkitsee sitä, että nämä mentaaliset mallit eivät ole koskaan yhtä täydellisiä kuin 
empiirinen todellisuus72.

Kulttuurimalli voidaan kognitiiviselta olemukseltaan määritellä opituksi men-
taaliseksi representaatioksi73 joltakin elämän alueelta. Mentaaliset representaatiot 
tai skeemat ohjaavat aktiivisesti kulttuurin sisäistäneen henkilön huomiota elinym-
päristön osatekijöihin ja tekemään päätelmiä näistä osatekijöistä ja niiden monista 
tiloista. Representaatiot tai skeemat muodostavat henkilölle viitekehyksen koke-
musten muistamiselle, uudelleenrakentamiselle ja kuvaamiselle. 

Kun mallit ovat tietyn sosiaalisen ryhmän jäsenten välistä ja yhteistä tietoutta, 
on siitä kaksi seurausta. Ensinnäkin mallien avulla maailmasta tehdyt tulkinnat 
ovat selviä tosiasioita, niitä ei kyseenalaisteta. Toinen seuraus yhteisestä mallista 
on se, että malliin liittyvää tietoutta ei tarvitse kertoa eikä selitellä, se ymmärretään 
muutenkin.

Kulttuurimallien rakenteet kuvataan kognitiivisen antropologian tutkimussuun-
tauksessa representaatioiden järjestelmiksi, skeemoiksi. Skeemat ovat käsitteellisiä 

70 Skeema tarkoittaa organisoitunutta mentaalista toimintamallia tai tietorakennetta, joka on rakentunut 
yksilön aikaisemmista kokemuksista ja tiedosta. Skeemat ohjaavat ihmisen oppimista ja havainnointia. 
Skeemat ovat luonteeltaan yleisiä, sillä ne eivät liity yksittäiseen kokemukseen, vaan rakentuvat jatkuvasti 
kokemusten ja tiedon karttuessa. Skeemat ovat yleensä monitasoisia ja muodostavat hierarkisia 
rakenteita. Skeemat voivat olla esimerkiksi toimintamalleja, käsitteitä jäsentäviä skeemoja ja mielikuvia 
fyysisistä tiloista. (Oppimisen käsitteitä 2006, http://wwwedu.oulu.fi/okl/lo/kt2/kasitt.htm)

71 Saarimaa 1998, s. 174.

72 Saarimaa 1998, s. 175.

73 Representaatio on ulkoisesti havaittava tai mentaalinen (uudelleen) esitys jostakin asiasta. Tyypillisiä 
mentaalisia representaatioita ovat meidän omat käsityksemme todellisen maailman ilmiöistä tai 
tapahtumista. Representaatiot ovat useimmiten kielellisiä tai visuaalisia. Kielellinen representaatio on 
esimerkiksi kertomus jostakin aikaisemmasta tapahtumasta ja piirretty istumajärjestys on representaatio 
oppilaiden todellisesta istumajärjestyksestä. Representaation käsitettä käytetään usein yksilön 
oppimisprosessin kuvauksen yhteydessä. (Oppimisen käsitteitä 2006, http://wwwedu. oulu.fi/okl/lo/kt2/
kasitt.htm)
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rakennelmia, malleja, jotka tekevät mahdolliseksi asioiden tunnistamisen ja niiden 
välisten suhteiden käsittämisen. Representaatioita on määritelty eri tieteenaloilla eri 
tavoilla, mutta yleisesti puhutaan tiedon esittymisestä tai siitä, että representaatio 
esittää aina jotakin. Tapa, jolla tietoa on tallennettu tai ilmaistu, nimitetään tuon 
tiedon representaatioksi. Esimerkiksi konekirjoitettu teksti representoi kirjoitetun 
lauseen merkitystä tai valokuva representoi kuvattua maisemaa74. 

Mallit ja representaatiot eroavat siinä, että mallit vastaanottavat ja prosessoivat 
informaatiota, kun taas representaatiot ovat ajattelua. Representaatiot ovat tiedon 
esittymistä sanoina, kuvina tai käsitteinä, mutta kulttuurimallit piileksivät kaiken 
takana. Toisin sanoen representaatio antaa ilmiasun sille, mitä kulttuurimalliin on 
kätkeytynyt. Kulttuuriympäristö muovaa kulttuurimalleja, jotka sittemmin esittäy-
tyvät representaatioina.

Kognitiivista antropologiaa on arvosteltu siitä, että se etääntyy liian kauaksi 
perinteisestä ihmistutkimuksesta ja sen ”pehmeistä” tutkimusmenetelmistä ja ana-
lysoinneista ja turvautuu niiden sijasta liian formaalisiin tutkimustapoihin. Suun-
tausta on arvosteltu myös käsitteellisestä sekavuudesta ja yhteiskunnallisten ulot-
tuvuuksien sivuuttamisesta75. 

Kulttuurimallit eivät siirry geneettisesti jälkeläisille eivätkä ne ole valmiina vas-
tasyntyneiden mielessä, vaan ne rakentuvat ja niihin varastoituu tietämystä ihmi-
sen elämän aikana76. Mallien rakentumista ja siirtymistä aina uusille sukupolville 
pyrkii selittämään kulttuuritutkimuksen suuntaus, jota nimitetään meemiteoriaksi. 

Meemiteoriassa kulttuurimallien periytyminen sukupolvelta toiselle rínnaste-
taan geneettiseen periytymiseen. Siinä, missä geenit siirtävät biologista perimää, 
niin vastaavasti meemit siirtävät kulttuurista perimää. ”Meemi tarkoittaa osapuil-
leen kulttuuripiirrettä, ideaa, joka siirtyy kantajalta toiselle jäljittelyn tai muun ei-
geneettisen transmission kautta”77 

Meemiteoria pyrkii selittämään, miten kulttuuri muuttuu, miksi kulttuuriset 
piirteet ja järjestelmät muuttuvat tai säilyvät, ja miten kulttuurista kompleksisuutta 
voidaan selittää runsastumaan pyrkivien meemien avulla. 

Meemiteoriassa biologisen ja kulttuurisen todellisuuden katsotaan noudattavan 
samaa evolutiivista dynamiikkaa. Kulttuurin todellisuudessa pätisivät samanlaiset 
evoluution lainvoimaisuudet kuin biologian todellisuudessa. Esimerkiksi uskonnot 
voidaan nähdä runsastumaan pyrkivinä systeemeinä, joiden menestyminen riip-
puu niiden kehittelemistä fenotyyppisistä ilmiasuista ja siitä, miten hyvin ne ovat 
valjastaneet kopioitumistapoja palvelukseensa78.

74 Saarimaa 1998, s. 177

75 Saarimaa 1998, s. 178.

76 Saarimaa 1998, s. 176.

77 Kamppinen 2006.

78 Kamppinen 2006.
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Jäljittely olisi meemiteorian mukaan meemien välittymisen tuntomerkki. Us-
komusten jäljittely näkyy siinä, että samoin ajattelevat ihmiset viihtyvät yhdessä 
ja yhdessä on mukavampaa ajatella jaetuilla tavoilla. Jäljittely olisi myös avain 
meemien ja geenien yhteisevoluution ymmärtämiseen. Parhaat jäljittelijät pääsevät 
lisääntymään parhaiten. Jäljittely ei liity ainoastaan ravinnonhankintaan ja asumi-
seen vaan myös muihin kulttuurisiin ominaisuuksiin, kuten koristautumiseen ja 
tapoihin kohdella jälkeläisiä.

Meemiteorian arvostelijoiden mukaan meemiteoria toimii varsin puisevan kult-
tuurikäsityksen varassa. Kulttuuri on paljon monisyisempää kuin meemiteoria olet-
taa. Kulttuuri koostuu paitsi kulttuurin tuntomerkeistä, kuten uskomuksista ja ri-
tuaaleista, myös koko arkielämää elähdyttävästä representaatioiden kudelmasta. 
Arvostelusta huolimatta Kampman katsoo, että meemiteoria tarjoaa kekseliään 
työvälineen muiden muassa sellaisten ilmiöalueiden kuin uskonnon, mainonnan, 
politiikan ja muodin tarkasteluun. 

Kulttuurimallien pysyvyyttä Saarimaa arvioi niin, että mallit eivät synny kerralla 
eivätkä ne ole staattisia, vaikka niiden olemukseen kuuluu konservatiivisuus. Mallit 
voivat muuttua, vaihtua ja muotoutua ihmisen elämän aikana. Sotilaskulttuuria 
tutkinut Puukka taas arvioi, niin kuin edellä todettiin, että vahvasti historiaan si-
toutuneen kulttuurin muuttaminen yhdellä kertaa on lähes mahdotonta. Ilmeistä 
on, että metsänhoitajien kulttuuri on, samoin kuin sotilaskulttuurikin, niin vahvasti 
historiaan sitoutunutta, että sen muuttaminen on perin vaivalloista. Metsänhoitaji-
en ammattikulttuuria tarkastellaan erikseen jäljempänä metsätalouden ohjauksen 
yhteydessä.

2.3  Paradigma, normaalitiede, koulukunnat

Paradigman käsitteellä on alkujaan tarkoitettu kieliopissa sanojen taivutuskaavaa. 
Kuhn toi käsitteen tieteellisen tutkimuksen alueelle antamalla sille tietyn ongelman 
ratkaisumallin merkityksen. Hän liittää käsitteen läheisesti normaalitieteen käsittee-
seen. Toisaalta Kuhnin määritelmät normaalitieteestä ja paradigmasta muistuttavat 
kulttuurin määritelmää. Alkuperäisessä teoksessaan Kuhn ei juurikaan mainitse 
kulttuuria. Vasta myöhempään julkaisuun kirjoittamissaan jälkisanoissa hän viittaa 
tiedeyhteisön kulttuuriin muutamissa kohdin. 

Normaalitiede tarkoittaa Kuhnin mukaan yhteen tai useampaan aikaisempaan 
saavutukseen perustuvaa tutkimusta, jonka saavutuksen tietty tiedeyhteisö katsoo 
jonkin aikaa olevan toimintansa jatkumisen perusta. Normaalitiede saa kannatusta 
kahden yhteisen ominaisuuden ansiosta. Tieteellinen saavutus on niin merkittävä, 
että se vetää puoleensa suuren kannattajajoukon. Samaan aikaan saavutus on niin 
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avoin, että uudelle tieteenharjoittajien joukolle jää monenlaisia ongelmia selvitet-
täväksi79. 

Paradigmoiksi Kuhn nimittää saavutuksia, joilla on edellä mainitut normaali-
tieteen kaksi ominaisuutta. Tieteen harjoittamisen hyväksytyt esimerkit tuottavat 
malleja, paradigmoja, ja niistä syntyy johdonmukaisia tieteellisen tutkimuksen pe-
rinteitä. Paradigmojen tutkimus valmistaa opiskelijan sen tiedeyhteisön jäsenyy-
teen, jossa hän sittemmin toimii. Ammattia harjoittaessaan hän joutuu harvoin 
perusteita koskeviin erimielisyyksiin, sillä opiskelu on liittänyt hänet joukkoon, joka 
oppi ammattinsa perusteet samojen konkreettisten mallien avulla80.

Kuhn käyttää paradigman käsitettä kahdessa merkityksessä. Ensiksi se tarkoittaa 
kokonaista uskomusten, arvojen, tekniikoiden jne. joukkoa, jonka tietyn yhteisön 
jäsenet jakavat. Toisaalta se tarkoittaa tietynlaista tämän joukon alkiota, konkreetti-
sia ongelmanratkaisuja, jotka malleina tai esimerkkeinä voivat korvata eksplisiittiset 
säännöt normaalitieteen jäljellä olevien ongelmanratkaisujen perustana81. Ensin 
mainittu merkitys lähentää paradigman käsitettä normaalitieteen käsitteeseen ja 
samalla kulttuurin käsitteeseen82. 

Normaalitiede näyttää puutteelliselta, sillä sen tavoite ei ole uudenlaisten ilmiöi-
den paljastaminen. Se ikään kuin pyrkii pakottamaan luonnon ennalta rakennettuun 
lokeroon, johon sopimattomia ilmiöitä ei nähdä lainkaan. Tiedemiehetkään eivät 
yleensä pyri uusien teorioiden keksimiseen ja usein ovat suvaitsemattomia toisten 
keksimille teorioille. Normaalitiede keskittyy paradigman jo antamien ilmiöiden 
selvittämiseen83. 

Paradigmaan luottamisesta syntyvät rajoitukset ovat kuitenkin tieteen kehityk-
sen kannalta olennaisia. Paradigma pakottaa tiedemiehet tutkimaan jotakin luon-
non osaa yksityiskohtaisesti ja syvällisesti tavalla, joka muuten olisi mahdotonta. 
Sitä paitsi normaalitieteessä on rakenne, joka varmistaa rajoitusten höllentämisen 
aina, kun rajoitukset synnyttävä paradigma ei enää toimi tehokkaasti. 

Koulukunnat ovat ominaisia tieteen kehityksen varhaisille vaiheille. Ne johtuvat 
siitä, että faktat, jotka on kerätty ilmiöistä aikaisemmin ilman vakiintuneen teori-
an ohjausta, ovat harvoin niin selkeitä, että ne johtavat ensimmäisen paradigman 
syntyyn84. Paradigman muotoutuminen hävittää vanhat koulukunnat. Osa liittyy 
uuden paradigman kannattajiksi, osa suljetaan ammattikunnan ulkopuolelle ja hei-
dän työnsä jätetään huomiotta85. 

79 Kuhn 1994, s. 23.

80 Kuhn 1994, s. 24.

81 Kuhn 1994, s. 185.

82 Puukka 2005, s. 19.

83 Kuhn 1994, s. 37.

84 Kuhn 1994, s. 29.

85 Kuhn 1994, s. 31.
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Luonnontieteissä paradigma on itse asiassa tiedeyhteisön syntymisen perusta. 
Paradigman hyväksyminen muuttaa luonnon tutkimuksesta kiinnostuneen ryhmän 
ammattikunnaksi tai ainakin oppialaksi. Kun tieteenharjoittajien ryhmä hyväksyy 
yhden paradigman ensimmäisen kerran, siitä yleensä on ollut seurauksena erikois-
tuneet aikakauskirjat, asiantuntijoiden seurat ja vaatimukset erityisasemasta yli-
opiston opetusohjelmassa. Henkilöt, jotka eivät halua sovittaa työtään paradigman 
mukaiseksi joutuvat työskentelemään eristyksissä tai siirtymään toiseen ryhmään86. 

Paradigma ei ensi kädessä hallitse aihealuetta vaan pikemminkin jonkin asi-
an harjoittajien ryhmää. Paradigma on ryhmää koossapitävä voima. Paradigman 
määritelmä onkin kehämäinen. Paradigma on se, mikä on tiedeyhteisön jäsenille 
yhteistä, ja, päinvastaisella tavalla ilmaistuna, tiedeyhteisö koostuu ihmisistä, joilla 
on yhteinen paradigma87. 

Samaan ryhmään kuuluvat ihmiset näkevät asiat samalla tavalla, koska heillä on 
yhteinen koulutus, kieli, kokemus ja kulttuuri. Vastaavasti, kun eri ryhmiin kuulu-
vat ihmiset näkevät samat asiat, he tulkitsevat näkemänsä eri tavalla. Eri ryhmiin 
kuuluvat ihmiset eivät ymmärrä toisiaan, koska heillä ei ole yhteistä kieltä. Ryhmät 
ikään kuin elävät eri maailmoissa88.

Alkuperäisen teoksen julkaisemisen jälkeen kirjoittamissaan jälkisanoissa Kuhn 
ehdottaa ryhmää koossapitäväksi voimaksi paradigman tilalle ”tutkimusalakohtai-
nen matriisi” käsitettä. Sen alkioita olisivat aiemmin paradigmoiksi nimitetyt ryh-
män sitoutumisen ilmentymät, jotka muodostaisivat kokonaisuuden ja toimisivat 
yhdessä. Alkioiden päätyyppejä olisivat muiden muassa symboliset yleistykset, jotka 
vaikuttavat luonnonlaeilta, metafyysiset paradigmat, jotka ovat tiettyihin malleihin 
uskomista, tieteenharjoittajille yhteiset arvot, joilla on suuri merkitys yhteenkuulu-
vuuden tunteen synnyssä, ja esimerkit (paradigmat), jotka tieteenharjoittajat koh-
taavat opiskelun alussa ja jatko-opinnoissa89.

Paradigman käsite myös tutkimusalakohtaiseksi matriisiksi määriteltynä muis-
tuttaa kulttuurin määritelmää, sillä matriisissa alkioiden ryhmät kuvaavat itse asi-
assa kulttuurin ominaisuuksia.

Kuhn viittaa siihen, että paradigman käsitettä voitaisiin soveltaa muillekin kuin 
tieteellisen tutkimuksen aloille90. Kuten edellä todettiin, Puukka onkin soveltanut 
paradigman käsitettä puolustushallinnon alalle. Hän katsoo, että paradigma on kult-
tuuritasolla sisäistetty hallinnollisen ongelmanratkaisun yleinen kaava ja arvelee, 
että sama kaava toimisi muissakin valtiollisissa instituutioissa91. Tässä tutkimuk-
sessa sovelletaan paradigman käsitettä metsätalouden toimialalle.

86 Kuhn 1994, s. 32.

87 Kuhn 1994, s. 186.

88 Kuhn 1994, s. 202.

89 Kuhn 1994, s. 193-196.

90 Kuhn 1994, s. 217.

91 Puukka 2005, s. 19 ja 260.
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2.4  Vallan ja ohjauksen käsitteet

2.4.1  valTa ja riippuvuus

Valta on keskeinen käsite toimialan ohjausta käsittelevässä tutkimuksessa. Erityisen 
keskeinen se on taloudellista tuotantoa harjoittavan toimialan, kuten metsäalan, 
ohjauksessa. Galbraith92 toteaa, että jos taloustiede kieltäytyy tarkastelemasta val-
lankäyttöä, se jää vaille merkitystä ja etenkin vaille vaikutusta.

Vallan teoreettisesta määrittelystä ei olla yksimielisiä. Morgan’in93 mukaan to-
della selvää ja kattavaa vallan määritelmää ei ole esitetty. Toiset pitävät valtaa vai-
kutusvallan yhtenä resurssina, toiset sosiaalisena suhteena, asiaan tai henkilöön 
vaikuttamisena. Valtasuhteista puhuttaessa voidaan yksilöstä ja ryhmästä käyttää 
yhteistä nimitystä, toimija. 

Weber asettuu sosiaaliseksi suhteeksi tulkitsemisen kannalle. Hän määrittelee 
valtakäsitteen seuraavasti: Valta tarkoittaa kaikkia mahdollisuuksia saada oma tah-
to läpi sosiaalisen suhteen sisällä myös vastarinnan edessä, samantekevää mihin 
tämä mahdollisuus perustuu94.

Weberin määritelmä sisältää kaksi ehtolausetta.
1. Jos se, jolla valta on, haluaa jotakin, vallankäytön kohde toimii tämän ha-

luamalla tavalla.
2. Jos vallankäytön kohde tekee vastarintaa, kykenee vallankäyttäjä nujerta-

maan tämän vastarinnan ja viemään tahtonsa läpi95.

Ensimmäinen ehtolause erottelee toisistaan vallan omaamisen ja käyttämisen. Toi-
mijalla voi olla valtaa toiseen toimijaan nähden, vaikka hän ei sitä käyttäisikään. 
Toimija B toimii toimija A:n haluamalla tavalla ilman, että toimija A käyttää valtaa. 
Jälkimmäinen ehtolause käsittelee sitä, kykeneekö vallankäyttäjä varmistamaan 
tahtonsa läpimenon pakottamalla. 

Weberin määritelmä vallasta ilmaisee, että valta ei ole yksilön tai ryhmän ominai-
suus, vaan erään sosiaalisen suhteen ilmenemismuoto. Se on siis toimijoiden välinen 
suhde, joka määritellään seuraavasti: Toimijan A valta toimijaan B on se toimijan 
B kehittämän vastustuksen (resistanssin) määrä, jonka toimija A voisi voittaa96.

Vallan lähtökohtana on riippuvuus. Ilman riippuvuussuhdetta ei valtaakaan 
voida käyttää. Riippuvuus määritellään niin, että toimija A riippuu toimijasta B, 
jos hän pyrkii sellaisiin päämääriin, joiden saavuttamista määrätyt B:n toiminnat 

92 Galbraith 1984, s. 11.

93 Morgan 1996, s. 170.

94 Ylikoski 2000, s. 16.

95 Ylikoski 2000, s. 16.

96 Emerson 1962, s. 32.
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helpottavat. Riippuvuus ja valta ovat toistensa käänteissuhteita, eli toimijan A val-
ta toimijaan B on yhtä suuri kuin toimijan B riippuvuus toimijasta A ja rakentuu 
tälle riippuvuudelle97.

Riippuvuuteen vaikuttaa kaksi tekijää, houkutuspanokset (motivaatioinvestoin-
nit) ja tarjolla olevien vaihtoehtojen määrä. Riippuvuuden voimakkuus voidaan 
siis määritellä seuraavasti: Toimijan A riippuvuus toimijasta B kasvaa, kun suu-
rennetaan niitä houkutuspanoksia, jotka liittyvät B:n välittämiin päämääriin, ja 
pienenee, jos A:n mahdollisuudet noiden päämäärien saavuttamiseen A/B-suhteen 
ulkopuolella lisääntyvät98.

Vallan tavoittelussa on kysymys kahdesta asiasta, toisaalta oman riippuvuuden 
vähentämisestä, toisaalta toisten toimijoiden riippuvuuden lisäämisestä. Päinvas-
taiset pyrkimykset eli oman riippuvuuden lisääminen ja toisten toimijoiden riip-
puvuuden vähentäminen tuntuvat järjettömiltä. Voidaan kuitenkin ajatella, että 
ne muodostuvat ainakin ratkaisun yrityksiksi silloin kun vallan tavoittelu johtaisi 
umpikujaan99. 

Valtasuhde on, kuten sosiaaliset suhteet yleensäkin molemminpuolista, kum-
mallakin on valtaa toiseen nähden. Epätasapainoisiin valtasuhteisiin liittyy valta-
edun käsite. Sanan käytössä tarvitaan määritys, kenellä on valtaetu keneen nähden, 
esimerkiksi A:lla on valtaetu B:hen nähden100. Valtatasapainosta voidaan puhua 
silloin, kun toimijoiden riippuvuudet toisistaan ovat yhtä suuret101.

Pyrkimykset vallan tasapainottamiseen ovat länsimaisen demokratia-ajattelun 
piirissä keskeinen ilmiö valtaprosesseissa. Kuitenkin vallan tavoittelussa ja vallan 
tasapainottamispyrkimyksissä on kysymys vain päämääristä: vallan tavoittelu voi 
jatkua senkin jälkeen, kun valtatasapaino on saavutettu ja ohitettu102.

Weber’in esittämässä vallan määritelmässä ei kiinnitetä huomiota siihen, miksi 
vallankäyttäjä saa tahtonsa toteutetuksi. Määritelmä on yleismääritelmä, joka tar-
vitsee täydennyksekseen vallan lajien kuvaamisen.

2.4.2  vallan lähTeeT, muodoT, välineeT ja valTaresurssiT

Vallan lajien luokittelussa puhutaan vallan lähteistä, muodoista, välineistä ja valta-
resursseista. Galbraith’in103 mukaan vallan lähteet ovat ominaisuuksia tai laitoksia, 
jotka erottavat vallan käyttäjät vallankäytön kohteista. Valtaresursseihin voidaan 

97 Emerson 1962, s. 32; Rainio 1968, s. 25 ja 29.

98 Emerson 1962, s. 32.

99 Rainio 1968, s. 34.

100 Rainio 1968, s. 21.

101 Rainio 1968, s. 31.

102 Rainio 1968, s. 34 ja 43.

103 Galbraith 1984, s. 19.



47

Jansson’in104 mukaan lukea kaikki, mikä helpottaa toimijan mahdollisuuksia vai-
kuttaa toiseen. Vallan välineet voidaan ymmärtää valtaresurssin synonyymiksi 

Vallan muodot -käsite näyttää menevän päällekkäin vallan lähteen ja valtare-
surssin käsitteen kanssa. Ylikoski105 esittää Wrongin ja Lagerspetzin luokitteluihin 
perustuen seuraavat kahdeksan vallan muotoa: voimankäyttö, pakottaminen, pal-
kitseminen, manipulointi, legitiimi auktoriteetti, kompetentti auktoriteetti, henki-
lökohtainen auktoriteetti ja rationaalinen argumentaatio tai vakuuttaminen. Näistä 
pakottaminen ja palkitseminen voidaan lukea valtaresurssien ryhmiksi106, voiman-
käyttö yhdeksi pakottamisen välineeksi ja muut viisi muotoa vallan lähteiksi.

Morgan107 nimeää seuraavat 14 vallan lähdettä, joista kukin sisältää erilaisia 
valtaresursseja. 1) muodollinen auktoriteetti, 2) niukkojen resurssien valvonta,  
3) organisaation rakenteiden, sääntöjen ja säätelyn käyttö, 4) päätösten prosessi-
en valvonta, 5) tiedon ja tiedotuksen valvonta, 6) reviirirajojen valvonta, 7) kyky 
käyttää hyväksi epävarmuutta, 8) teknologian valvonta, 9) henkilökohtaiset suh-
teet, verkostot ja keskusteluryhmät, 10) rinnakkaisorganisaatioiden valvonta,  
11) symbolismi ja mielikuvien ohjaaminen, 12) sukupuolten erojen hyväksikäyttä-
minen, 13) rakenteellisten tekijöiden määrittämä toiminta ja 14) hallussa oleva valta

Vallan lajien luokittelussa voidaan siis vallan lähteet katsoa yläkäsitteeksi ja 
valtaresurssit välineiksi, jotka kumpuavat vallan lähteistä. Valtaresursseilla tehdään 
mahdolliseksi vallan käyttö. 

Galbraith108 jakaa vallankäytön välineet (valtaresurssit) kolmeen ryhmään:  
1) ansaittu valta, joka alistaa epäsuotuisten seuraamusten, rangaistusten uhalla.  
2) korvaava valta, joka alistaa tarjoamalla palkkioita. 3) ehdollinen valta, joka alis-
taa muuttamalla toimijan uskomuksia. Tässä tutkimuksessa käytetään näistä re-
surssiryhmistä niiden luonnetta paremmin kuvaavia nimityksiä, ansaitusta vallasta 
pakotevallan, korvaavasta vallasta palkitsemisvallan109 ja ehdollisesta vallasta asen-
teiden ohjausvallan nimitystä. Puhekielessä ryhmät tunnetaan kepin, porkkanan 
ja manipulaation tai propagandan nimisinä.

Pakote- ja palkitsemisvallalle on yhteistä, että alistuja on tietoinen alistumi-
sestaan - joko pakotetusta tai palkkioon perustuvasta. Asenteiden ohjausvallan 
käytössä sen sijaan alistumisen tosiasia jää havaitsematta, alistuminen on omien 
mieltymysten välitöntä heijastumista.

Valtaresurssien kolmen ryhmän takana on vallankäytön kolme lähdettä, 
persoonallisuus, omaisuus (myös tulot) ja organisaatio. Nyky-yhteiskunnassa 

104 Jansson 1990, s. 117.

105 Ylikoski 2000, s. 17.

106 Galbraith 1984, s. 18 ja 19.

107 Morgan 1996, s. 171.

108 Galbraith 1983 s. 18, 19.

109 Ylikoski 2000, s. 20.
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tärkein vallan lähde on organisaatio. Sen tärkein vallankäytön väline on asenteiden 
ohjausvalta, siis toimijoiden uskomusten muuttaminen110. 

2.4.3  organisaaTio vallan lähTeenä

Organisaatio esiintyy vallan lähteenä tavallisesti yhdessä omaisuuden ja myös per-
soonallisuuden vallanlähteiden kanssa. Omaisuudella ja persoonallisuudella on 
vaikutusta vain organisaation tukemana. Eräät tutkijat ovat sitä mieltä, että orga-
nisaatio on kaiken vallan perimmäinen lähde111. 

Salminen112 määrittelee organisaation sosiaaliseksi yksiköksi tai 
ihmisryhmittymäksi, joka varta vasten määrätietoisesti rakennetaan ja jatkuvasti 
uudelleen rakennetaan erityyppisiin päämääriin ja tavoitteisiin pyrkimiseksi. Or-
ganisaatioita ovat mm. yritykset, yhtymät, laitokset, virastot ja kunnat.

Organisaatiot ovat siis henkilöiden ryhmiä, joita jokin tavoite tai työ yhdistää. 
Organisaation perusluonteeseen siis kuuluu, että sen jäsenet itse alistavat itsensä or-
ganisaation pyrkimyksiin yhteisen tavoitteen ajamiseksi, mihin puolestaan sisältyy 
myös ulkopuolisten henkilöiden tai ryhmien alistamista113. Organisaation käsite on 
johdonmukainen. Organisaatiolla voi olla pakotevaltaa. Sen tavanomainen yhteys 
omaisuuteen antaa sille palkitsemisvaltaa. Mutta ennen muuta organisaatiolla on 
asenteiden ohjausvaltaa. Enimmät organisaatiot syntyvät juuri asenteiden ohjaus-
valtaa käyttämään114.

Organisaatiolla vallan lähteenä on lisäksi kolme muuta luonteenomaista piirret-
tä. Ensimmäinen on sen symmetrinen kaksineuvoisuus. Sillä tarkoitetaan organi-
saation ulkoisen vallan riippuvuutta sisäisen alistumisen varmuudesta. Toinen on 
organisaation yhteys muihin vallan lähteisiin ja vallan välineiden määrään. Kolmas 
piirre on yhteys organisaation vallan ja niiden pyrkimysten lukumäärän ja moni-
naisuuden välillä, joihin alistamista organisaatio tavoittelee115.

Symmetrinen kaksineuvoisuus on organisaation ominaisuuksista tärkein. Kuten 
edellä on todettu, organisaatio alistaa yksilön yhteisiin pyrkimyksiinsä ja juuri tähän 
sisäiseen vallan käyttöön perustuu sen kyky toteuttaa tahtoaan ulkopuolellaan116. 
Esimerkiksi ammattiliitolla on hyvät mahdollisuudet viedä lakko voittoon, jos sen 

110  Galbraith 1983 s. 19.

111 Galbraith 1983 s. 67.

112 Salminen, A. 2009, s. 16.

113 Galbraith 1983 s. 67.

114 Galbraith 1983 s. 69.

115 Galbraith 1983 s. 69.

116 Galbraith 1983 s. 70.
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sisäinen yhteisvastuu on korkea, toisin sanoen sisäinen kuri ja alisteisuus tehokasta. 
Sama sääntö pätee kaikkiin organisaatioihin117.

Sisäistä kuria pyritään organisaatioissa ylläpitämään valvomalla vallan sisäis-
ten ja ulkoisten ilmausten välistä suhdetta. Omissa riveissä esitetyt poikkeavat nä-
kemykset pyritään kaikissa organisaatioissa tukahduttamaan, koska se heikentää 
organisaation ulkoista valtaa. Tällaiset organisoitua valtaa hallitsevat periaatteet 
näyttävät kattavan kaikki organisaatiot118.

Yhteiskunnallinen asenteiden ohjaus liittyy vallan lähteenä olevaan organisaati-
oon samalla tavalla kuin palkitseminen liittyy vallan lähteenä olevaan omaisuuteen. 
Valtaa tavoitteleva ryhmä organisoituu ja turvautuu siten automaattisesti suostut-
teluun. Aluksi kutsutaan koolle kokous, jonka lausumattomana tarkoituksena on 
lujittaa vakaumusta organisaation piirissä, toisin sanoen toteuttaa mahdollisimman 
yhtenäinen sisäinen valta. Kun se on toteutettu, käynnistetään ulkoinen mainos- 
tai kasvatusohjelma119.

Sisäisen ja ulkoisen vallankäytön symmetria ulottuu myös vallan toimeenpanon 
välineisiin. Kun ulkoinen valta perustuu asenteiden ohjaukseen, perustuu siihen 
myös sisäinen valta. Sama myös kääntäen. Sama pätee pakote- ja palkitsemisval-
taan, niissäkin myös kääntäen120. 

Yhteys kahteen muuhun vallan lähteeseen ja kyky käyttää kolmea toimeenpa-
non välinettä vaikuttavat olennaisesti organisaation valtaan. Jos organisaatiolla 
on omaisuutta ja jos se voi hyödyntää persoonallisuutta, kasvaa organisaation val-
ta. Valta lisääntyy entisestään, jos organisaatiolla on vapaasti käytössään pakote-, 
palkitsemis- ja asenteiden ohjausvallan koko kirjo. Selkein esimerkki tällaisesta 
vallan lähteiden ja toimeenpanovälineiden yhdistelmästä on totalitaarinen hallin-
to. Siinä tulevat käyttöön kaikki välineet ja lähteet symmetrisesti käytettyinä yhtä 
hyvin hallinnossa sisäisesti kuin ulkoisestikin kansaan kokonaisuudessaan. Tota-
litaarisen hallinnon esimerkkinä Galbraith mainitsee kansallissosialistisen Saksan 
hallintokoneiston121.

Valtion hallinto on erityisen vahva, poikkeuksellisella tavalla varustettu orga-
nisaatio. Valtion rakenteissa yhdistyvät kaikki kolme vallan lähdettä, poliittinen 
persoonallisuus, omaisuus valtion omistusten ja budjettivallan muodossa sekä orga-
nisaatio. Valtiolla on käytössään kaikki kolme toimeenpanon välineryhmää. Valtio 
on pakotevallan lähes yksinomainen haltija. Valtio käyttää laajaa palkitsemisvaltaa 
ja hyödyntää mittavassa ja kasvavassa määrin asenteiden ohjausvaltaa122.

117 Galbraith 1983 s. 70

118 Galbraith 1983 s. 72.

119 Galbraith 1983 s. 73.

120 Galbraith 1983 s. 74.

121 Galbraith 1983 s. 78.

122 Galbraith 1983 s. 155.
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Mutta, niin kuin edellä todettiin, ei ainoastaan hallinnon, vaan minkä tahan-
sa organisaation kyky alistaa riippuu niistä muista vallan lähteistä, joihin se on 
kytkeytynyt sekä sen käytössä olevista vallan välineistä, pakote-, palkitsemis- ja 
asenteiden ohjauksen vallasta123.

Tässä tulee kuitenkin mukaan kolmas organisaation valtaan vaikuttava tekijä. 
Kun organisaatiolla on monia erilaisia pyrkimyksiä, se tarvitsee tietyn vaikutuksen 
toteuttamiseksi enemmän sekä vallan lähteitä että vallan toimeenpanon välineitä 
kuin siinä tapauksessa, että se ajaa vain harvoja ja eriytyneitä tavoitteita. Poliittisil-
la puolueilla on organisaatioina vain vähän valtaa. Se ei johdu rajoitetuista vallan 
lähteistä eikä vähäisistä vallan välineistä vaan siitä, että puolueet ajavat niin monia 
pyrkimyksiä. Heikkojen poliittisten puolueiden vastakohtana ovat vahvat yhden asi-
an liikkeet. Ne ovat tehokkaita, koska niiden jäsenet voivat yhdistyä yhden erillisen 
asian merkeissä. Näin sisäinen alistuneisuus palvelee vahvasti ulkoista valtaa124.

Valtion vallankäytön tarkastelussa Galbraith katsoo hyödylliseksi erottaa hal-
linnon ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön sekä niitä välittävät voimat125 Ul-
koisen toimintaympäristön muodostavat lainsäädäntölaitos, äänestäjät sekä näihin 
toimintansa kohdistavat organisaatiot. Näitä Galbraith nimittää ulkoisiksi toimi-
joiksi126. Sisäisellä toimintaympäristöllä Galbraith tarkoittaa varsinaisia hallinto-
organisaatioita, joita hän nimittää autonomisiksi (sisäisiksi) toimijoiksi127. Ulkoisten 
ja sisäisten toimijoiden väliin sijoittuvat välittävät voimat, joihin Galbraith lukee 
poliittiset toimijat128.

Ulkoista valtaa so. valtiossa ja valtion kautta käytettyä valtaa suojataan samoilla 
menetelmillä kuin teollista valtaa. Talousopetuksessa uskotellaan, että riippuvuus 
markkinoista vie todellisen vallan teollisuudelta. Vastaavasti uskotellaan, että ää-
nestäjät ovat täysivaltaisia ja velvollisia noudattamaan enemmistön määräämää 
tulosta. Käytännössä enemmistön valta käännetään harvojen hyväksi. Äänestäjiä 
ja heidän valitsemiaan edustajia alistaa suuri joukko omia päämääriään ajavia or-
ganisaatioita. Ulkoisiin toimijoihin kohdistuvassa vallankäytössä on omaisuudella 
huomattava merkitys. Sillä rahoitetaan vallitsevaksi vallankäytön välineeksi muo-
dostunutta asenteiden ohjausta129 

Valtion sisäiset toimijat muodostuvat monista suurista hallinnon organisaatiois-
ta, jotka huolehtivat hallinnon tehtävistä. Niiden kaikkien vallan lähteenä on ennen 
kaikkea laaja, monimuotoinen ja tärkeimmillään myös kurinalainen organisaatio. 

123 Galbraith 1983 s. 81.

124 Galbraith 1983 s. 81

125 Galbraith 1983 s. 155.

126 Suomennoksessa käytetään toimija-nimityksen sijasta prosessi-nimitystä.

127 Galbraith 1983 s. 155..

128 Galbraith 1983 s. 156.

129 Galbraith 1983 s. 157.
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Myös hallinto-organisaation toimijoilla tärkein vallankäytön väline on asen-
teiden ohjausvalta. Vaikutusvaltainen valtion virasto, vaikka sillä on käytössään 
korvaavia palkkioita ja ehkä myös pakotteita, turvautuu ensi kädessä asenteiden 
ohjausvaltaan. Suoraa manipulaatiota, sitä että kyseisen viraston tavoitteet on ylei-
sesti hyväksytty, pönkitetään valtavalla tietovirralla. Usein myös tietoa säädellään 
kehittynein menetelmin. Valvotaan tarkoin, mitä tietoja julkistetaan. Aineistoa, 
joka on vastoin viraston pyrkimyksiä, pidättäydytään ilman muuta julkaisemasta130.

Organisaation mahdollisuus käsitellä tietoa menestyksellisesti on osa laajempaa 
kurinpitojärjestelmää, jossa organisaation sisäinen valta suhteutuu sen ulkoiseen 
valtaan. Julkinen virasto, joka vaatii jäseniltään huomattavaa alistumista pyrki-
myksiinsä, lukee kurinpitoon myös sen, että viraston työntekijät luopuvat ilmaisun 
vapaudestaan. Tämä on olennainen osa laajempaa alistumista, joka merkitsee itse-
näisen ajattelun lopettamista kaikessa, mikä heijastaa organisaation tavoitteita131.

2.4.4  vallan harha 

Jotta voisi ymmärtää tiedonhallintavaltaa ja organisaatioita sen lähteenä, tulee 
tarkoin erottaa toisistaan vallan todellisuus ja vallan harha. Ihmiset voivat kuvi-
tella käyttävänsä valtaa, vaikka itse asiassa eivät sitä käytäkään. Toiset näkevät 
tiedonhallintavaltaa siellä, missä sitä ei esiinnykään. Kun kirjailija kirjoittaa omia 
pyrkimyksiään ajavan kirjan, hän on vakuuttunut vallankäytöstä, vaikka ei saisi 
montakaan lukijaa. Samoin poliitikko, joka on pitänyt puheen, tai toimittaja, joka 
on kirjoittanut pääkirjoituksen, kolumnin tai läpeensä väritetyn raportin132.

Poliittiset toimijat käyttävät valtaa omissa nimissään. Kuitenkin suuri osa vallan-
käytöltä näyttävästä toiminnasta on käytännössä vallankäytön sisäisten ja ulkoisten 
toimijoiden vaatimusten sovittelua. Suuri osa siitä, mitä nimitetään poliittiseksi 
vallaksi on käytännössä vallan harhaa. 

Vallan harha laajenee huomattavasti, kun ensisijaisena vallan lähteenä on or-
ganisaatio. Henkilöt, jotka pyrkivät käyttämään valtaa, saavat vaikutelman vallan 
käytöstä muodostamalla organisaation, osallistumalla sen kokouksiin ja lukemalla 
sen julkilausumia. Halu käyttää valtaa tulee tyydytetyksi, ei tulosten vaan muodon 
perusteella. Tällaisissa tapauksissa vallan lähteenä oleva organisaatio toimii itse 
vallan käytön korvikkeena133. 

130 Galbraith 1983 s. 160.

131 Galbraith 1983 s. 161.

132 Galbraith 1983 s. 83.

133 Galbraith 1983 s. 83.
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2.4.5  vallan dialekTiikka ja valTaTasapaino

Vallan vastustaminen on yhtä olennainen osa valtailmiötä kuin itse vallan käyttökin. 
Tosiasiassa nykyaikaisessa yhteiskunnassa vallitsee enemmän tai vähemmän selkeä 
tasapaino vallan käyttäjien ja sen vastustajien välillä134.

Tavallisin ja tehokkain tapa vastata epämiellyttävään vallankäyttöön on raken-
taa vastakkaiset vallan asemat. Siinä esiintyvää vallankäyttöä on kahta lajia, suoraa 
ja epäsuoraa. Edellinen tavoittelee vallan lähteitä eli persoonallisuutta, omaisuut-
ta ja organisaatioita, jotka vuorostaan antavat välineitä suoraan vallankäyttöön 
pakotteilla, palkitsemisella ja asenteiden ohjauksella. Epäsuorassa vallankäytös-
sä turvaudutaan valtion valtaan. Valtio halutaan rajoittamaan ei-toivottua valtaa. 
Suuri osa poliittisesta toiminnasta koostuu yrityksistä kytkeä julkinen valta tietyn 
vallankäytön tueksi tai vastustamaan sitä135.

Valtatasapainoon voidaan pyrkiä seuraavilla neljällä käyttäytymismuodolla136. 
1.  Vetäytymällä pois riippuvuussuhteesta. Siinä heikompi toimija B vähentää 

tarpeitaan sellaisten päämäärien suuntaan, joiden saavuttaminen on riip-
puvainen vahvemman toimijan A välityksestä. 

2.  Valtasuhteiden verkon laajentaminen. Heikompi toimija B luo omien pää-
määriensä saavuttamiseksi sellaisia vaihtoehtoisia lähteitä, jotka ovat riip-
pumattomia toimija A:n välityksestä. 

3.  Statuksen antaminen. Siinä heikompi toimija B yrittää saada vahvemman 
toimijan A lisäämään tarpeitaan B:stä riippuvien päämäärien suuntaan. 

4.  Koalitionmuodostus eli heikompi toimija B pyrkii estämään vahvemman 
toimijan A toisten vaihtoehtojen käyttöä. Koalitio on toimijoiden liittoutu-
ma, joka vaikuttaa liittoutuman jäseninä olevien toimijoiden valtasuhteisiin 
ulospäin. Liittoutumaa on tarkasteltava, niin kuin tämä koalitio muodostaisi 
yhden ja vain yhden toimijan137.

Aina ei vallankäytön kohteilla kuitenkaan ole keinoja pyrkiä valtatasapainon saa-
vuttamiseen tai keinot ovat vähäiset Silloin he voivat pyrkiä ainakin vähentämään 
kaikkia niitä ongelmia, kuten piinaa, vaivaa, kiusaa ja ponnistusta, mitä vallankäyt-
täjän tahdon vastainen käyttäytyminen aiheuttaa138.

Selväpiirteinen esimerkki ongelmien vähentämisestä on alistuminen. Yksilö, 
joka jatkuvasti toimii tietyssä vallanalaisuudessa, vähitellen luopuu niistä arvoista, 
jotka ovat ristiriidassa sen käyttäytymisen kanssa, johon hänet on pakotettu. Hän 

134 Galbraith 1983 s. 85.

135 Galbraith 1983 s. 86.

136 Rainio 1969, s. 43.

137 Rainio 1969, s. 54.

138 Rainio 1969, s. 37.
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luopuu pakotettuna vastentahtoisesti ja vastoin niitä arvoja, joita hän tunnustaa 
(”orjuus tuottaa orjan luonteen”)139.

Galbraith ei kiinnitä huomiota alistumisen ilmiöön vaan pitää sääntönä, että 
miltei mikä tahansa vallan ilmaus saa aikaan vastakkaisen - joskaan ei välttämättä 
tasavertaisen - vallan ilmauksen. Yleissääntö on vallan dialektiikan symmetrisyys. 
Se ulottuu niin vallan lähteisiin kuin sen toimeenpanon välineisiinkin. Persoonal-
lisuudesta kumpuavaan valtaan vastataan persoonallisuudella, omaisuudesta kum-
puavaan omaisuudella ja organisaation valtaan vastataan organisaatiolla. Vastaa-
vasti pakotteisiin vastataan pakotteilla ja palkkioihin palkkioilla. Myös asenteiden 
ohjauksen käytössä vastarintakin on etupäässä samaa laatua140.

Työelämässä kehitys on johtanut siihen, että asenteiden ohjausvalta on syrjäyt-
tänyt lähes täydellisesti pakote- ja palkitsemisvallan. Lakosta – omaisuusvarojen 
koettelemisesta – on tullut epäonnistumisen merkki. Organisaatio on sekä työn-
antaja- että työntekijäpuolella ylivoimaisesti tärkein vallan lähde. 

Valtio on hyvin läheisesti kietoutunut vallan dialektiikan prosessiin, jossa valtaa 
käytetään toista valtaa vastaan. Pakotevallan tärkein lähde on lainsäädäntö. Kaikki 
sivistysyhteisöt säätelevät pakotevallan käyttöä. Hallinnon lakisääteisen vallan käyt-
tö tapahtuu oikeuslaitoksen valvonnassa. Pakotevallan käytön säätelyn tarkkuus ja 
tehokkuus ovat kenties selkein osoitus yhteisön sivistystasosta141.

Valtio säätelee myös palkitsemisvaltaa, mutta päinvastoin kuin pakotevaltaa. 
Lait ja tavat suojaavat palkitsemisvaltaa, sillä palkitsemiseen perustuva alistuminen 
toisen pyrkimyksiin on keskeistä kapitalismin toiminnalle. Täydellisimmin valtio 
suojelee asenteiden ohjausvaltaa. Sitä suojellaan kaikissa maailman vapaissa mais-
sa. Kansalaiselle on erityisesti taattu sanan ja ilmaisun vapaus, joka on asenteiden 
ohjausvallan perusta142.

Valtio osallistuu myös vallan lähteiden säätelyyn. Persoonallisuuteen vallan 
lähteenä valtio ei puutu. Sen sijaan yksityinen omaisuus nauttii ei-sosialistisissa 
maissa valtion suojelua. Organisaatioita vallan lähteenä valtio sekä suojelee että 
säätelee143. Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus on demokraattisissa maissa tehok-
kaasti suojattu. 

Vallan dialektiikassa, kun se kytkeytyy ei-sosialistiseen valtioon, on itse asiassa 
kauttaaltaan kyse organisaatioista. Organisaatio vallan lähteenä saa osakseen pal-
jon enemmän suojelua kuin säätelyä. Sillä on syvällisiä vaikutuksia nykyaikaiseen 
vallankäyttöön144.

139 Rainio 1969, s. 38. 

140 Galbraith 1983 s. 87.

141 Galbraith 1983 s. 94-96..

142 Galbraith 1983 s. 97.

143 Galbraith 1983 s. 99

144 Galbraith 1983 s. 100.
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2.5 Julkisen hallinnon käsite 

Julkisen hallinnon harjoittama toimialojen ohjaus on vallan soveltamista käytän-
töön. Toimialan ohjauksessa ohjataan alalla toimivia henkilöitä. Siihen sovellettu-
na ohjauksen määritelmä on analoginen vallan määritelmän kanssa. ”Ohjauksella 
tarkoitetaan kaikkinaista toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan toisen käyttäyty-
miseen niin toimintayksikkö-, ryhmä- kuin yksilötasollakin”145.

Hallinnosta voidaan esittää useita määritelmiä. Perinteiset julkisen hallinnon 
määritelmät löytyvät hallinto-oikeudesta. Hallinto-oikeudellinen määritelmä perus-
tuu vallan kolmijakoon. Siinä hallinto erotetaan lainsäädännöstä ja lainkäytöstä ja 
korostetaan hallintoa toimeenpanona. Hallinto voidaan määritellä niiden tehtävien 
toimeenpanon välineeksi, joita lainsäätäjä on antanut valtiolle, kunnalle ja muulle 
julkisyhteisölle146.

Julkisessa hallinnossa viranomaiset hoitavat hallinnonaloittain eriytyneitä asia-
kokonaisuuksia. Hallinnon menettelymuodot ovat usein yleisiä, sen sijaan hallin-
nonalan toimintaa koskevat säädökset ovat aloittain erilaisia. Menettelymuodot 
julkisessa hallinnossa koskevat asioiden vireillepanoa, valmistelua, päätöksentekoa, 
täytäntöönpanoa ja niihin liittyviä muita muodollisia kysymyksiä147.

Julkisten organisaatioiden toimintaan yhteiskunnassa liittyvät seuraavat hal-
lintoperiaatteet148.

- kansanvaltaisuus. Siihen voidaan sisällyttää julkisen vallan ja toiminnan oi-
keutus eli legimiteetti. 

- laillisuus, joka edellyttää hallinnolta lainsäädäntöelinten tahdon noudatta-
mista.

- oikeusturva, jolla suojataan kansalaisia ja yhteisöjä mielivaltaiselta vallan-
käytöltä.

- yhdenvertaisuus, joka edellyttää julkisilta viranomaisilta yhdenmukaista 
kohtelua kaikkia kansalaisia kohtaan.

Hallintoteoreettisessa keskustelussa tarvitaan perustiedot organisaation käsitteestä. 
Tässä tutkimuksessa on organisaation käsitettä käsitelty edellä vallan ja vallankäytön 
käsitteiden yhteydessä, jossa sitä on käsitelty myös julkisen hallinnon organisaati-
oiden osalta. Tässä siihen vain hieman täydennystä. 

Julkisten ja yksityisten organisaatiotyyppien välillä on Salmisen149 mukaan seu-
raavanlaisia eroja: 1) julkisten organisaatioiden poliittisuus ja yhteys demokraat-

145 Ahlstedt 1986, s. 64.

146 Salminen, A.2009, s. 15.

147 Salminen, A. 2009, s. 14.

148 Salminen, A. 2009, s. 15.

149 Salmisen, A. 2009, s. 17
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tisiin päätösprosesseihin, 2) legalistisuus, 3) palveluluonne erotuksena puhtaasta 
voitontavoittelusta ja 4) taipumus omaksua muodollisia ja byrokraattisia rakenteita 
toimintamallikseen. Nämä piirteet eivät esiinny lainkaan tai esiintyvät vain lievästi 
yksityisissä organisaatioissa. 

Lähemmin julkisten ja yksityisten organisaatiotyyppien erot käyvät selville 
Salmisen150 luettelemista johtamisen eroista julkisella ja yksityisellä sektorilla. 
Seuraavassa luettelossa julkisen hallinnon lyhennys on JH ja yksityisen yrityksen 
lyhennys YY. 

JH Perustana yleinen etu
YY Perustana yksityinen intressi

JH Tavoitteet johtamisessa nojaavat yhteiskuntapoliittisiin päämääriin.
YY Tavoitteet nojaavat yksittäisen organisaation menestykseen ja voittoon. 

JH Johtajat kansan palvelijoita (Public servant).
YY Johtajat intressi- ja omistajaryhmien palvelijoita.

JH Julkista johtamista leimaa organisaatioiden epäautonomisuus ja ympäris-
tön vakaus.

YY Yksityistä johtamista leimaa organisaatioiden suhteellinen autonomisuus ja 
turbulentti ympäristö.

JH Toimintavapaus rajoittunut: esim. hallinto-oikeuden periaatteet.
YY Toimintavapaus vähemmän rajoittunut: markkinatalouden periaatteet. 

JH Julkinen johtaja on usein kompromissijohtaja, neuvottelija tai koordinoija.
YY Yksityinen johtaja on todellinen johtaja (liideri) keulakuva tai yrittäjä.

JH Johtava virkamies toimii virkavastuulla (so. laillisuus, tulosvastuu ja asian-
tuntijavastuu)

YY Yritysjohtaja on tulosvastuussa (so. asiantuntijavastuu ja tuottavuuden ke-
hittäminen)

JH Julkinen johtamisprosessi on julkinen (pääsääntö).
YY Yksityinen johtamisprosessi on liikesalaisuus (strategisilta osiltaan)

150 Salminen, A. 2009, s. 111.
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Ahlstedt151 puolestaan katsoo valtion toiminnasta johtuviksi julkisen hallinnon eroik-
si muihin organisaatioihin verrattuna seuraavat julkisen hallinnon ominaispiirteet: 
1) oikeus pakkokeinojen käyttämiseen, 2) toiminnan perustuminen yhteiskunnan 
jäsenten tarpeisiin, 3) toiminnan kohdistuminen koko yhteiskuntaan, 4) toiminnan 
rahoittaminen veroina kerättävillä varoilla ja 5) toimintaa koskevan päätösvallan 
kuuluminen poliittisille elimille. 

2.6  Ohjausjärjestelmä- ja sidosryhmäajattelu

Yhteiskunnallisia ilmiöitä tutkivissa tieteissä on yleiseksi ajattelun ja kehittämisen 
välineeksi nähty yleinen järjestelmäteoria. Järjestelmien hallinnossa keskeinen ele-
mentti on ohjaus, josta seuraa, että järjestelmäteorian hallinnollinen merkitys on 
erityisesti ohjausjärjestelmäteoriaksi kutsutussa teoriassa. Sitä nimitetään myös 
ohjausjärjestelmäajatteluksi. 

Järjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu määritellyistä osista ja 
niiden vuorovaikutussuhteista. Järjestelmille on ominaista muiden muassa teh-
tävien tavoitteellisuus ja sen pohjalta hallintotoiminta. Avoimet järjestelmät, jota 
organisaatiot ovat aina, harjoittavat vaihdantaa ympäristönsä kanssa. Ne saavat 
ympäristöstään syötteensä (panoksensa) ja luovuttavat ympäristöönsä toimintan-
sa tuotoksen. Järjestelmän tuotoksilla on aina jokin vaikutus ympäristöön. Tämä 
vaikutus saa aikaan muutoksia järjestelmään tulevissa syötteissä, jolloin järjestelmä 
saa palautetta toimintansa vaikutuksista152.

Jokainen avoin järjestelmä on aina jossain määrin itseohjautuva. Se tarkoit-
taa järjestelmän kykyä ottaa huomioon toimintansa vaikutukset ympäristöön ja 
itse määritellä tarpeellisten toiminnan muutosten määrä ja laatu. Toisaalta mitä 
enemmän järjestelmä on vaihdantasuhteessa ympäristönsä kanssa sitä enemmän 
ympäristön järjestelmät pyrkivät ulkoapäin ohjaamaan järjestelmän toimintaa153.

Ohjausjärjestelmä koostuu kaikista niistä osista ja niiden välisistä vaikutussuh-
teista, jotka vaikuttavat järjestelmän toiminnan suuntaan. Yleistäen voidaan tunnis-
taa kolmen tyyppisiä osia: ohjaavat yksiköt, ohjattavat yksiköt ja ohjausimpulssit. 
Ohjaavat yksiköt ovat yksiköitä, jotka lähettävät ohjausimpulsseja toisille yksiköille 
halutun toiminnan aikaansaamiseksi. Ohjattavat yksiköt ovat ohjauksen kohteena 
olevia, ohjausimpulsseja vastaanottavia yksiköitä. Ohjausimpulssi on heräte, infor-
maatio, jonka ohjaava yksikkö lähettää ohjattavalle yksikölle halutun toiminnan 
aikaansaamiseksi154.

151 Ahlstedt 1986, s. 13.

152 Ahlstedt 1986, s. 21.

153 Ahlstedt 1986, s. 22.

154 Ahlstedt 1986, s. 49.
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Hallinnosta on kyse aina silloin,. kun halutaan suorittaa jokin työ, jonka te-
keminen edellyttää yhteistoimintaa. Hallinnossa on ensinnä kysymys niukkojen 
resurssien organisoinnista jonkin tehtävän suorittamiseksi. Se edellyttää yleensä 
usean hallinnonalan ja/tai toimintayksikön yhteistoimintaa. Toimintayksiköllä tar-
koitetaan mitä tahansa organisaatiota, jolla on virallisesti määritelty tehtäväalue ja 
toimivalta jollakin hallinnonalalla. 

Työn suorittaminen edellyttää myös suunnittelua. Sen lisäksi on kyettävä val-
vomaan, että hallinnon yksikkö toimii tavoitteidensa mukaisesti. Tehokkaan val-
vonnan edellytyksenä on aina tietoisuus siitä tilasta, jossa toimintayksikkö kullakin 
hetkellä on. Hallinnon perustehtäviä ovat siis suunnittelu, organisointi ja valvonta155.

Hallintokoneiston ohjaus kuuluu virallisesti kansalaisten valitsemille päättäville 
elimille. Virallisella ohjauksella tarkoitetaan välitöntä ja/tai välillistä vaikuttamista 
minkä tahansa toimintayksikön toiminnan suuntaamiseen halutunlaisen tuotoksen 
aikaansaamiseksi sekä laadun että määrän osalta156.

On ilmeistä, että julkisen hallinnon piiriin kuuluvia järjestelmiä ohjataan myös 
virallisen toimintarakenteen ulkopuolelta. Tämä epävirallinen ohjaus voi tapahtua 
esimerkiksi poliittisten puolueiden välityksellä tai vaikutuksena suoraan johonkin 
toimintayksikköön. 

Ohjauksen käsitteellä on vielä kolmaskin merkitys eli julkisen hallinnon sisäinen 
ohjaus. Se tarkoittaa hallinnon toimintayksiköiden ohjaamista siten, että asetetut 
tavoitteet saavutetaan. Sisäinen ohjaus on otettava huomioon, kun tarkastellaan 
julkisen hallinnon toimintayksikköjä ohjausjärjestelminä157.

Ohjauksesta voidaan siis puhua kolmessa eri merkityksessä. Päättävien elimien 
harjoittama virallinen ohjaus ja hallinnon sisäinen ohjaus ovat poliittis-hallinnolli-
sen järjestelmän sisäistä oikeudellisin normein tapahtuvaa ohjausta. Epävirallinen 
ohjaus on virallisen ohjauksen lisäksi tai ohella harjoitettua ohjausta. Tosiasiallinen 
ohjaus käsittää sekä virallisen että epävirallisen ohjauksen158.

Hallinnollinen päätöksentekoteoria korostaa, että järkiperäinen toiminta edel-
lyttää aina sekä organisaation sisäisten että ulkopuolisten eturyhmien huomioon-
ottamista. Tästä periaatteesta on kehitetty erityinen yritysorganisaatioiden sidos-
ryhmäteoria. Sidosryhmillä tarkoitetaan niitä henkilöitä, ryhmiä, organisaatioita 
ja yhteisöjä, jotka omien etujensa vuoksi ovat osapuolina yritysorganisaatioiden 
toiminnassa ja siten siitä riippuvaisia ja joista organisaatio puolestaan on riippu-
vainen. Sidosryhmien katsotaan olevan organisaatiossa mukana erilaisin panoksin, 
joista ne vaativat vastiketta159.

155 Ahlstedt 1986, s. 19-20.

156 Ahlstedt 1986, s. 22.

157 Ahlstedt 1986, s. 22.

158 Ahlstedt 1986, s. 24.

159 Ahlstedt 1986, s. 25.
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2  Tutkimuksen teoreettiset viitekehykset

Julkisessa hallinnossa voidaan havaita kolmen tason sidosryhmiä eli koko jul-
kisen hallinnon, yksittäisen hallinnonalan ja toimintayksikön sisäisiä sidosryhmiä. 
Kahta ensiksi mainittua voidaan nimittää ulkoisiksi sidosryhmiksi ja viimeksi mai-
nittua sisäiseksi, esimerkiksi henkilöstöjärjestöistä muodostuvaksi sidosryhmäksi. 

Sidosryhmäajattelua ei julkisessa hallinnossa voida sellaisenaan varauksetta 
soveltaa. Virkamiesjohdon harjoittaman ohjauksen ainoana lähteenä voivat olla 
ainoastaan virallisen poliittisen päätöksenteon tuloksena syntyneet säädökset ja 
säännösten mukainen välitön ylempi auktoriteetti. Sidosryhmien vaikutus kanavoi-
tuu julkisessa hallinnossa periaatteessa aina ja vain poliittisten puolueiden kautta160. 

Silti on selvää, että vaikka hallinnon yksiköiltä edellytetään riippumattomuutta 
eturyhmistä, ei riippumattomuus voi toteutua täydellisenä161. Ahlstedt viittaa kun-
tien lautakuntiin ja katsoo, että valtion hallintokoneistosta on yhä enemmän tullut 
se paikka, jossa sovitellaan yhteen sidosryhmien erilaisia pyrkimyksiä. ”Näin ollen 
julkisen hallinnon organisaatioiden eräänä keskeisimmistä tehtävistä on valmis-
telutyössään sovittaa yhteen hyvinkin erityyppisiä intressejä ja tavoitteita”162.

kirjoittajan huomautus

Tässä tutkimuksessa on havaittu, että sidosryhmien pyrkimysten huomioonottaminen 

päätösten valmistelussa on ollut ristiriidassa toimialan suunnitelmallisen kehittämisen 

tärkeimmän lähtökohdan, toimialan tilan kuvauksen kanssa. Metsäalalla poliittisille 

päättäjille annettu kuva metsätalouden tilasta poikkeaa täydellisesti todellisuudesta.

Ahlstedt’in ym. kuvaus ohjauksen käsitteen kolmesta merkityksestä vastaa suurin 
piirtein Galbraith’in kuvausta valtion vallankäytön kolmesta alueesta. Virallinen 
ohjaus vastaa toimijoiden valtaa ulkoisessa toimintaympäristössä ja julkisen hal-
linnon sisäinen ohjaus toimijoiden valtaa sisäisessä toimintaympäristössä. Lopuksi 
epävirallinen ohjaus vastaa Galbraith’in kuvausta välittävien voimien eli poliittisten 
toimijoiden vallasta, kun otetaan huomioon, että sidosryhmät kohdistavat vaiku-
tuspyrkimyksensä, lobbauksensa, erityisesti heihin. 

160 Ahlstedt 1986, s. 25.

161 Ahlstedt 1986, s. 27.

162 Ahlstedt 1986, s. 28.
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2.7 Toimintayksikön ohjaus

Toimintayksiköiden ohjausvoima vaikuttaa ratkaisevasti siihen, milloin tietty toi-
mintayksikkö käsittää muut yksiköt ohjaaviksi yksiköiksi. Ohjausvoimalla tarkoi-
tetaan useimmiten asemaan tai asiantuntemukseen perustuvaa, usein säädöksissä 
ilmaistua oikeutta ja valtaa vaikuttaa toisen toimintayksikön käyttäytymiseen163. 
Ohjausvoima vastaa valta-käsitteen yhteydessä kuvattua valtaedun käsitettä.

Ohjauksen tavoitekäsitteet voidaan tyypitellä niiden a) pysyvyysasteen ja yleisyy-
den, b) aikaulottuvuuden ja c) organisaatioulottuvuuden suhteen seuraavasti164: 1) 
Toiminta-ajatus, 2) Päämäärä, 3) Strategia, 4) Tavoite, 5) Taktiikka, 6) Osatavoite. 

Eri tavoitekäsitteet ryhmittyvät näin kysymysten ”miksi”, ”mitä” ja ”kuinka” 
mukaan tietynlaiseksi hierarkiaksi, jossa toiminta-ajatus on ylinnä ja osatavoite 
alinna165. Tämä tavoitekäsitteistö, tavoitehierarkia, liittyy toimintayksikön toimin-
tapolitiikkaan, jolla tarkoitetaan toiminta-ajatuksesta ja päämääristä johdettuja 
periaatteita tavoitteisiin pyrkimiseksi. 

Päämäärät ja tavoitteet ovat julkisessa hallinnossa selkiintymättömät. Siihen 
on kolme syytä. Ensiksi yhteiskuntapolitiikan päämääristä ja tavoitteista ei vallitse 
yksimielisyyttä, minkä vuoksi ne usein jätetään yleisluonteisten määrittelyjen va-
raan. Silti organisaatioilla on päämääriä. Niiden ilmaisemisen tarkkuutta, tasoja ja 
muotoja säätelevät julkisen hallinnon yksiköissä monet, esimerkiksi sidosryhmien 
asemaan perustuvat syyt166.

Toinen selkiintymättömien päämäärien syy on tilastojärjestelmien vaikea sovel-
lettavuus toiminnan suunnittelun kannalta. Kolmas syy on se, että julkishallinnon 
tuotokset ovat useimmiten aineettomia so. palveluja ja päätöksiä. Niitä koskevassa 
tavoitteenasettelussa joudutaan mittausongelmiin167.

Päämäärien yleisluonteisuuden vuoksi toimintayksikön johdon ensimmäinen 
tehtävä on suunnitella ja täsmentää yksikölle toimintasuunnitelma ja siihen liitty-
vät tavoitteet. Toinen tehtävä on asettaa toiminnan ohjausta varten erityinen oh-
jausorganisaatio. Kolmas tehtävä on sellaisen valvontajärjestelmän kehittäminen, 
jonka avulla pystytään vertailemaan toiminnan tuloksia asetettuihin tavoitteisiin168.

Keinot, joilla hallinnon toimintayksiköitä ohjataan, voidaan jakaa luonteeltaan 
ja vaikutuksiltaan kolmeen erilaiseen tekijäryhmään169.

163 Ahlstedt 1986, s. 49.

164 Ahlstedt 1986, s. 38.

165 Ahlstedt 1986, s. 33.

166 Ahlstedt 1986, s. 41.

167 Ahlstedt 1986, s. 41.

168 Ahlstedt 1986, s. 53.

169 Ahlstedt 1986, s. 79.



60

2  Tutkimuksen teoreettiset viitekehykset

1. Pysyväisohjaussäännöt ohjaavat toimintayksikköä periaatteen tavoin jatku-
vasti, kunnes ne poistetaan tai korvataan uusilla pysyväissäännöillä.

2. Kertaohjausimpulssit ovat kertaluonteisia ja tarkoitetut vaikuttamaan tietyn 
asiaryhmän käsittelyyn. 

3. Yksikön henkilöresurssit vaikuttavat siihen, millainen määrällinen ja laa-
dullinen henkilöstökapasiteetti yksiköllä on käytettävissään toimintaansa 
varten.

Pysyväisohjaussääntöjä ovat 1) lainsäädäntö, 2) alemmanasteiset säännökset nk. 
viralliset ohjaussäännöt (esim. työjärjestykset) ja 3) epäviralliset ohjaussäännöt. Vii-
meksi mainittuja ovat muiden muassa ryhmien omat normistot, jotka säätelevät jä-
senyksilöiden käyttäytymistä työympäristössä ja osittain myös johdon toimintaa170.

Kertaohjauksessa on kysymys siitä, millaista kertaluonteista tietoa (ohjausim-
pulsseja) toimintayksikkö ottaa vastaan toimiakseen halutulla tavalla. Johtamiseen 
käytettävää tietoa tulee yksikköön usealta taholta. Ohjaavan yksikön kertaohjausim-
pulssit voidaan jakaa, välittömiksi ohjausimpulsseiksi ja välillisiksi eli tavoite- ja 
suunnitelmaohjausimpulsseiksi171.

Välittömiä ohjausimpulsseja ovat muun muassa kaikki välittömät käskyt, määrä-
ykset, ohjeet, neuvot ja kiellot. Välillisiä ohjausimpulsseja ovat erilaisten tavoitteiden 
ja kertasuunnitelmien (budjetit, projektit) sisältämät ohjausimpulssit. Tavoite- ja 
suunnitelmaohjauksen periaatteellinen ero on siinä, että tavoiteohjaus täsmentää 
vain sen, mihin ohjattavan yksikön tulee pyrkiä, mutta suunnitelmaohjaus myös 
sen, kuinka tavoitteisiin tulee pyrkiä172.

Toimintayksikön päätöksentekoa palveleva muu tieto kuin ylemmän yksikön 
ohjaus voidaan ryhmitellä valvontatiedoksi, ulkoiseksi tiedoksi ja uudeksi tiedoksi173.

Valvontatieto on toteutuneen toiminnan mittauksesta ja vertailusta saatuja tu-
loksia. Ulkoinen tieto on tietoja toimintayksikön ympäristötekijöistä, jotka voivat 
vaikuttaa yksikön toimintaan. Uuden tiedon piiriin kuuluvat toimintojen kehittä-
miseen liittyvät ideat174.

Julkisessa hallinnossa voidaan puhua myös virallisesta ja epävirallisesta kerta-
ohjauksesta. Niiden välinen raja ei ole aina täysin selvä. Ylemmältä taholta tuleva 
ohjausimpulssi voi olla epävirallinen silloin, kun toimintayksikölle on desentrali-
soitu valta tietyllä hallinnonalalla. Myös tapaamisten, neuvottelujen ja toimikun-
tiin ja komiteoihin osallistumisen kautta välittyy toimintayksikköön epävirallisia 
ohjausimpulsseja175.

170 Ahlstedt 1986, s. 81.

171 Ahlstedt 1986, s. 104.

172 Ahlstedt 1986, s. 104.

173 Ahlstedt 1986, s. 105.

174 Ahlstedt 1986, s. 105.

175 Ahlstedt 1986, s. 110.
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2.8 Hallinnon tehokkuus

Hallinnon tehokkuudessa on kysymys palvelujen tuotannon ja palveluorganisaa-
tioiden tehokkuudesta, sillä pääosa julkisen hallinnon organisaatioista on palve-
luorganisaatioita176. Niiden tehokkuus ja vaikuttavuus ovat keskeisiä kysymyksiä, 
kun arvioidaan sekä yhteiskunnassa että yksilötasolla palveluhallinnon rakenteita 
ja toimintoja sekä varsinaisia ”palvelijoita”177.

Tehokkuutta on järkevää tarkastella moniulotteisesti ja eri tyyppisten organi-
saatioiden erityisyydet huomioon ottaen. Kaikessa tehokkuudessa peruskriteerit 
ja suhteet ovat syötösten (panosten), prosessin ja tuotosten välillä. Niistä saadaan 
useita tehokkuuden määritelmiä: 1) sisäinen tehokkuus, 2) järjestelmätehokkuus, 
3) ulkoinen tehokkuus eli tuottavuus sekä 4) tuloksellisuus ja 5) vaikuttavuus eri 
muodoissaan. Näiden lisäksi on vielä kaksi tehokkuuden lisäulottuvuutta: 6) pal-
velujen monitahoarviointi ja 7) liiketaloudellinen kannattavuus178.

Palveluorganisaation ja palvelutoiminnan sisäistä tehokkuutta voidaan mitata 
sekä taloudellisuutena (taloudellisuus, työsuoritteet ja yksikkökustannukset) että 
järjestelmätehokkuutena (prosessisujuvuus, toimintavarmuus ja kustannustietoi-
suus). Ne ovat tosiasiassa tärkein tehokkuuden mittaamisen kohde hyvinvointi-
valtion organisaatioissa, sillä organisaatioiden suuret kustannukset ovat ylittäneet 
kaikki julkisen talouden rahoitusmahdollisuudet179.

Ulkoinen tehokkuus eli tuottavuus kuvaa palvelujen ja palveluorganisaation 
panosten (henkilöstö, talousresurssit, teknologia) ja tuotosten (palveluvalikoima, 
palvelun laatu, palvelun määrä) välistä suhdetta eli kustannusten suhdetta suorit-
teisiin180.

Organisaatioiden ulkoinen yhteys näkyy selvimmillään vaikuttavuussuhteis-
sa. Kun mitataan tai arvioidaan palveluhallinnon tuloksellisuutta (tavoitettavuus, 
käytettävyys so. kustannukset palveluille yms.) ja vaikuttavuutta (tarpeen tyydytys, 
saatavuus, laadullisuus, kattavuus, tarkoituksenmukaisuus, palvelukuva, imago), 
tarvitaan järjestelmän ulkopuolisia (ympäristöön tai asiakaskuntaan suuntautu-
via) suhdearvioita tuotosten, lopputulosten ja varsinaisten vaikutusten ja tarpeiden 
välillä181.

Palvelujen monitahoarviointia on esitetty vaihtoehdoksi mitata organisaatioiden 
tehokkuutta tuloksellisuus- ja systeemitehokkuuskeskeisten mittaustapojen sijasta. 

176 Salminen, A. 2009, s. 142

177 Ahlstedt 1986, s. 147.

178 Ahlstedt 1986, s. 148.

179 Ahlstedt 1986, s. 150.

180 Ahlstedt 1986, s. 150.

181 Ahlstedt 1986, s. 150.
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2  Tutkimuksen teoreettiset viitekehykset

Kysymyksessä on eräänlainen tyytyväisyysstrategia, joka täydentää ja monipuolistaa 
tehokkuuden arviointia palveluhallinnossa. 

Mallin perusoletus on, että organisaatio on sitä tehokkaampi, mitä paremmin 
se eri tilanteissa tyydyttää monipuolisen osallistujajoukkonsa so. intressiryhmiensä 
(sidosryhmien) vaatimukset ja tarpeet. Intressiryhmiä ovat palveluorganisaation 
työntekijät, luottamuselimien jäsenet, johto, asiakkaat ja heidän taustaryhmänsä. 
Tehokkuus määritellään ensisijaisesti arvojen ja mieltymysten pohjalta. Avainase-
massa ovat yksilöiden ja ryhmien tekemät arvioinnit. 

Tehokkuuden mittauksessa tulee ottaa huomioon monia näkökohtia. Osallis-
tujajoukko tulee rajata huolellisesti. On tiedettävä osallistujajoukon suhde organi-
saatioon. Täytyy tiedostaa osallistujien arvot ja arvojen todennäköinen erilaisuus 
eri henkilöiden välillä. Osallistujaryhmien tyytyväisyyden mittaamista ja arviointia 
varten tarvitaan selkeitä arviointikriteereitä. 

Monitahoarviointi soveltuu laajemminkin hallinnon arviointiin. Se sisältää useita 
alamalleja, joissa arviointi suoritetaan. Niitä ovat muiden muassa

- Kokonaisvaltainen arviointi, jolla tähdätään kattavaan ja monipuoliseen 
tiedon keräämiseen organisaation toiminnasta. Evaluointi on luonteeltaan 
kartoittavaa.

- Neuvottelutyyppinen arviointi, jolla tähdätään organisaation valtaryhmien 
priorisointiin. Evaluointi tukee organisaation resurssien saantia.

- Oikeudenmukaisuuden arviointi: evaluointi pyrkii minimoimaan heikoim-
man ryhmän (esim. palvelujen saajina) heikkoudet.

- Evolutionaarinen arviointi, jolla tähdätään mieltymysten tyydyttämiseen 
pitkällä aikavälillä (evaluoinnin prosessuaalisuus)

Salmisen182 mukaan palveluhallinnon tehokkuutta voidaan selvittää vain useiden 
eri lähestymistapojen yhteisvaikutuksena. Jos tehokkuuden arviointikriteerit ovat 
määrällisiä, voidaan organisaation tehokkuutta mitata erilaisilla kustannus-hyöty-
analyyseillä ja rationaalisilla tehokkuusmittareilla. Jos arviointikriteerit ovat vai-
keasti mitattavia, mitataan organisaatioiden vaikuttavuutta parhaiten monipuoli-
silla evaluointimalleilla. 

Markkinaohjautuvuus, on erityinen tapa tehostaa julkista hallintoa. Se on vaih-
toehto tietoiselle poliittiselle ohjaukselle. Julkiseen hallintoon siirrettynä markki-
naohjautuvuus tuo mm. seuraavia vaatimuksia183.

- Strategista ajattelua tulee lisätä. On mietittävä, mitä palveluja pystytään/
kannattaa tuottaa; mikä on asiakasjoukko ja asiakasympäristö; mitkä ovat 
sisäiset toimintajärjestelmät ja päivittäiset menettelytavat ja säännöt. 

182 Salminen, A. 2009, s. 152.

183 Salminen, A. 2009, s. 161.
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- Markkinaohjautuvuus tuo kilpailun. Kilpailu tuo itsekkyyden toimintayksik-
köjen välille, reviiriajattelun, monopolien synnyn mahdollisuuden ja mah-
dollisuuden köyhtymiseen tai vaurastumiseen.

- Markkinaohjautuvuudessa on kyse myös markkinaosuuksista, jotka perus-
tuvat toimintayksiköiden kilpailutilanteeseen. 

- Markkinaohjautuvuus kysyy yksikön elinkaaren perään: mitä vaihetta elin-
kaarella arvioituna palveluyksikkö elää, mitä johtopäätöksiä siitä on tehtävä 
ja miten vanhat yksiköt korvautuvat uusilla.

Markkinaohjautuvuus merkitsee muutoksia yksittäisiin palveluihin. Julkisella 
sektorilla poliittinen ohjaus saa rinnalleen markkinoilta tulevat ohjausimpulssit. 
Palvelunormit muotoutuvat kysynnän määrittelemiksi. Palveluja ei tuoteta pel-
kästään verovaroin vaan myös voittoa tavoitellen ja itsekannattavasti. Asiakkaiden 
kannalta palvelut eivät tietenkään voi muuttua omakustanteisiksi, jolloin ne eivät 
enää olisi yhteiskunnan palveluja. Budjettisidonnaisuudet löyhtyvät ja tilalle tulevat 
markkinasidonnaisuudet184.

Edellä todettiin liiketaloudellinen kannattavuus yhdeksi tehokkuuden ulottu-
vuudeksi. Kannattavuus on perinteisesti voittoa tavoittelevien yritysten pyrkimys. 
Nykyään kannattavuutta edellytetään myös julkisen sektorin maksullista palvelutoi-
mintaa harjoittavilta organisaatioilta ja valtion ja kuntien liikelaitoksilta. Tehokkuu-
den dimensiona kannattavuus perustuu tuloihin, osuuksiin, voittoihin ja tuottoihin.

Sen seurauksena perinteisen hallinnon mukaiset oikeudenmukaisuus ja yh-
denmukaisuus markkinaohjautuvat periaatteisiksi siitä, kuka tarjoaa eniten ja 
kenen tarjonta on monipuolisin. Asiantuntemuksella ja ammattitaidolla tehty 
työ ei enää riitä, vaan tuotteet ja palvelut on myytävä ympäristölle, asiakkaille 
ja asiakasryhmille.

Selvä markkina-ajattelu julkishallinnossa korvaa vain osittain juridisen hallin-
tokäsityksen siihen kuuluvine periaatteineen. Markkina-ajattelun soveltamisessa 
julkisella sektorilla voi tulla käytännön ongelmia. Salmisen185 mukaan perinteinen 
virkamiehen virkavastuu tulee kuitenkin laajenemaan talousvastuun suuntaan. Ta-
lousvastuu sisältää

- tulosvastuun
- kustannustietoisuuden
- kyvyn laskea oman toimintansa kustannukset ja 
- toiminnan taloudellisen kokonaisarvioinnin

Rakenteet, prosessit ja henkilöstön asema muuttuvat. Joidenkin näkemysten mu-
kaan markkina-ajattelulla ”ajetaan alas” hyvinvointivaltiota ja julkisia hyvinvoin-

184 Salminen, A. 2009, s. 162.

185 Salminen, A. 2009, s. 163
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tipalveluja. Esille tulee ennen pitkää kysymys julkisen hallinnon vastuullisuudesta 
suhteessa tämän päivän kansalaisiin ja tuleviin sukupolviin. Toisaalta väitetään, että 
vanhat hallintomallit säilyvät, uudistetaan vain symboleja ja hallintokielen käyttöä. 

2.9  Korporatismi

2.9.1  meTsäTalouden hallinnon korporaTiivinen luonne

Valtiot voivat luovuttaa julkisen vallan tehtäviä varsinaisen parlamentaarisen hal-
linnon ulkopuolisille elimille. Silloin puhutaan välillisestä valtionhallinnosta. Vä-
lilliselle valtionhallinnolle on ominaista erilaisten eturyhmien, korporaatioiden, 
osallistuminen hallinnon päätöksentekoon. Välillistä valtionhallintoa pidetään 
yhtenä korporatismin ilmenemisen muotona.

Välilliseen valtionhallintoon luetaan sekalainen ryhmä julkisen hallinnon ja yk-
sityisen sektorin välimaastossa sijaitsevia hallintotyyppejä. Sellaisia ovat komiteat, 
toimikunnat, neuvostot, neuvottelukunnat tai lautakunnat, joista Tuori käyttää yh-
teisnimityksiä ”sivuelinorganisaatio”, ”komiteatyyppinen elin”, ”komiteatyyppinen 
orgaani” ja ”komitea”186. 

Metsätalouden hallinto luetaan muuhun välilliseen hallintoon, jota Tuori käsit-
telee erillisenä ryhmänä187 ja josta eräät tutkijat käyttävät myös nimeä ”välillinen 
julkinen hallinto”188. Tässä tutkimuksessa metsätalouden hallinnosta käytetään ni-
meä ”välillinen valtionhallinto”, jota käytettiin muun muassa ”Metsäkeskusarviointi 
2004” -loppuraportissa. 

Tärkeimpänä välillisen julkisen hallinnon kriteerinä pidetään yksiköiden oikeus-
henkilöllisyyttä, toisin sanoen välillisen julkisen hallinnon elimet ovat itsenäisiä 
juridisia henkilöitä. Lisäksi elimille on luonteenomaista, että 1) niiden toiminnasta 
on laissa tai asetuksessa säädetty, 2) toiminta rahoitetaan julkisin varoin ja 3) toi-
mintaan sisältyy julkisen vallan käyttöä189.

Metsäkeskukset täyttävät määritelmän edellytykset. Jo niiden varhaisin edeltä-
jä, metsänhoitolautakunta, määriteltiin oikeushenkilöksi190. Tolppi katsoo vuoden 
1988 muotoisen keskusmetsälautakunta Tapion itsenäiseksi julkisoikeudelliseksi 
laitokseksi191. 

Julkisoikeudellisilla yhdistyksillä tarkoitetaan yhdistyksiä, jotka on perustettu 
lainsäädäntötoimilla erityisiä tarkoituksia varten. Tolppi katsoo metsänhoitoyhdis-

186 Tuori 1983, s. 4

187 Tuori 1983, s. 614

188 Tolppi 1988, s. 40

189 Tolppi 1988, s. 38

190 Komsi ym. 1947, s. 47; Tuori 1983, s. 49; Tolppi 1988, s. 111.

191 Tolppi 1988, s. 117, 118
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tykset julkisoikeudellisiksi yhdistyksiksi192. Tuori193 täsmentää julkisoikeudellisen 
yhdistyksen käsitettä seuraavilla määreillä:

- Yhdistysten perustaminen on usein säädetty pakolliseksi. 
- Yhdistysten tehtävät perustuvat säädöksiin ja niille on asetettu valtioon koh-

distuva velvollisuus täyttää määrätyt tehtävänsä.
- Jäsenyys on usein säädetty tietyt kriteerit täyttävien henkilöiden velvollisuu-

deksi (pakkojäsenyys). 
- Yhdistyksille on saatettu uskoa joko jäseniään tai joskus ulkopuolisiakin hen-

kilöitä koskevaa julkista valtaa. 

Metsäkeskusarviointi 2004” -loppuraportissa metsäkeskukset todetaan välilliseksi 
valtionhallinnoksi ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio välilliseksi hallinnok-
si194. Metsänhoitoyhdistysten asema ei sisältynyt raportin tekijöiden toimeksiantoon. 

2.9.2  varhaiskorporaTismi

Korporatiivisen järjestelmän perustehtävä on sosiaalisen harmonian ylläpito. Näin 
määriteltynä voidaan korporatiivisia piirteitä löytää jo Platonin ajattelusta195. Hän 
arvosteli demokratian ihannointia ja kehitti sen tilalle oman valtion ihannemallin-
sa. Se perustui yhteiskuntaluokkien väliseen työnjakoon, jonka hän katsoi tuovan 
mukanaan ihanteellisen tasapainotilan196.

Keskiajan yhteiskunta omaksui Platonin perustavat ajatukset eli työnjaon ja yh-
teiskunnallisen harmonian ihannoinnin. Yksilön velvollisuus oli tyytyä asemaansa 
ja hoitaa tehtävänsä tunnollisesti. Yhteiskunnan tasolla pyrittiin suojelemaan jär-
jestelmää muutoksilta ja ylläpitämään status quo -tilaa197.

Korporatismi ilmeni keskiajalla ja uuden ajan ensimmäisinä vuosisatoinakin 
selkeimmin ammattikuntalaitoksena, joka muodosti yhteiskunnan taloudellisen 
ja osittain myös poliittisen perustan. Tässä varhaiskorporatiivisessa järjestelmässä 
tietyn ammatin harjoittajat järjestäytyivät killoiksi ja nämä edelleen ammattikun-
niksi. Ammattikunnat yhtäältä valvoivat jäsentensä etuja yhteiskunnallisessa pää-
töksenteossa ja toisaalta kontrolloivat jäsentensä käyttäytymistä198.

Ammattikunnat olivat ensi sijassa talouselämän organisaatioita, mutta valvo-
essaan jäsentensä etuja ne joutuivat kosketuksiin myös poliittisen päätöksenteko-

192 Tolppi 1988, s. 117, 118

193 Tuori 1983, s. 627.

194 Metsäkeskusarviointi 2004, liitteet 1 ja 2. 

195 Helander, V. 1981, s. 20.

196 Tolppi 1988, s. 7.
197 Tolppi 1988, s. 7.

198 Helander, V. 1981, 9; Tolppi 1988, s. 7.
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järjestelmän kanssa. Näin niistä tuli mitä keskeisimmin myös poliittisen elämän 
vaikuttajia199.

Korporaatioiden poliittisen vallan lopetti lähinnä 1880-luvun liberalismi sovel-
lutuksineen. Liberalistinen valtioajattelu korosti yksilöä yhteiskunnan perustekijä-
nä. Yksilöedustukseen perustuvan kansanedustusjärjestelmän luominen syrjäytti 
säätyedustuslaitoksen ja sen perustana olleen kollektiivisen edustuksen vuosisadan 
lopulta lähtien200. Sen mukana kutistuivat lopullisesti ammattikuntalaitoksen po-
liittiset vaikutusmahdollisuudet, joita oli ylläpidetty kaupunkien porvariston edus-
tuksen avulla201.

Jo ennen kuin ammattikuntalaitokseen perustuva varhaiskorporatismi päättyi 
1800-luvun loppupuoliskolla, oli syntynyt ajatusmalleja, jotka tähtäsivät ammat-
tikuntalaitoksessa vallinneiden periaatteiden soveltamiseen uusissa yhteyksissä 
muuttuneissa yhteiskunnan oloissa. Erotukseksi ammattikuntalaitoksen varhais-
korporatismista on uutta korporatiivista ajattelua alettu nimittää nykykorporatis-
miksi202.

2.9.3  nykykorporaTismin hisToriaa

Ajatussuuntaukset, jotka myöhemmin kasvoivat korporatiiviseksi traditioksi, syn-
tyivät heti valistusajan jälkeisinä aikoina ensi sijassa konservatiivisena reaktiona 
liberalismin nostamia ihanteita, yksilönvapautta ja tasa-arvoa, vastaan. Konser-
vatiivit arvostelivat erityisesti liberalismin ”atomistista” individualismia, sillä sen 
katsottiin hajottavan entistä harmonista yhteiskuntaa ja sen valtiollista organisaa-
tiota, säätyvaltiota. Taustalla oli myös ajatus, että liberalismin ajama ”mies ja ääni” 
periaate nostaisi poliittisen vallan käyttäjiksi uusia yhteiskuntaryhmiä pääasiassa 
”valistumattomia massoja”, mikä uhkaisi perinteisten valtaryhmien asemaa talou-
dellisessa järjestelmässä ja valtiollisessa elämässä. 

Konservatiivien taholla nähtiin kansanedustusperiaatteen synnyttämä puolue-
laitos merkkinä vallan kasautumisesta ”uusille säädyille”, oligarkkiselle puoluejoh-
dolle. Puoluelaitos merkitsi konservatiivien arvostaman kansallisen yhtenäisyyden, 
”orgaanisen yhteiskuntaruumiin”, heikkenemistä. Tässä tilanteessa osa konserva-
tiiveista halusi korvata liberalismiin perustuvan yhteiskuntajärjestelmän uudella 
järjestyksellä, joka poistaisi yhteiskuntaluokkien välisiä vastakohtia ja loisi yhte-
näisyyttä valtion sisälle.

199 Helander, V. 1981, s. 9.

200 Helander, V. 1981, s. 9.

201 Helander, V. 1981, s. 10.

202 Helander, V. 1981, s. 10.
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Uudessa järjestyksessä tuli kuitenkin säilyttää vapaalle kilpailulle perustuva ka-
pitalistinen talousjärjestelmä, johon perustui taloudellisesti vahvojen yhteiskunta-
ryhmien asema. Mallin uudelle hallitsemisjärjestelmälle tarjosi vanhan ammatti-
kuntalaitoksen myötä väistynyt korporatiivinen organisaatio uusiin olosuhteisiin 
sovellettuna. 

Saman suuntaisia organisatorisia ratkaisuja oli esitetty muidenkin kuin kon-
servatiivisten koulukuntien piirissä. Näiden suuntausten tavoitteena ei tosin ollut 
yhteiskunnan perinteisten valtaryhmien tukeminen vaan päinvastoin niiden vallan 
heikentäminen. Vaadittiin muun muassa tuotantovälineiden valtiollistamista. Yh-
teistä näille ja konservatiivisille koulukunnille oli kielteinen suhtautuminen libe-
ralismin individualismiin ja ajatus yhteiskunnan rakentumisesta tietyn yhteyden 
ja solidaarisuuden perustalle. Viimeksi mainittu erotti nämä suuntaukset myös 
marxilaisesta luokkataisteluoppiin perustuvasta sosialismista203.

Aktiivisen mielenkiinnon kohteiksi korporatiiviset valtio- ja yhteiskuntajär-
jestelmän periaatteet tulivat 1800-luvun jälkipuoliskolla. Sysäyksen siihen an-
toi teollisuuden laajeneminen ja siitä johtuvat ongelmat tuotannon ja kaupan 
aloilla. Uudet tuotantotavat nostivat esille työn ja pääoman - työntekijöiden ja 
työnantajien - välisen ristiriidan, mistä aiheutuneet konfliktit uhkasivat koko 
kapitalistisen talousjärjestelmän perusteita. Vastaavasti kaupan alalla voidaan 
havaita suuntaus liberaalisesta vapaakaupasta protektionismiin ja kansallisten 
etujen vaalimiseen204, 205.

Liberalismin kriisi syveni entisestään 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenil-
lä. Kansalliset tavoitteet kaupan alalla lisääntyivät ja talouden vaikeudet kasvoivat 
läntisissä markkinatalousmaissa. Myös yhteiskunnan poliittinen koneisto oli osoit-
tautunut heikoksi puuttumaan taloudellisen ja sosiaalisen elämän kulkuun, vaikka 
julkiselle sektorille kohdistunut paine sitä edellytti. Taloudellisten suhteiden säätely 
edellytti talouselämää tuntevan sektorin puuttumista julkiseen toimintaan entistä 
laajemmin. Erityisen akuutiksi tilanne kehittyi lamakauden lähestyessä 1920-lu-
vulla. Tällöin myös totalitaariset ideologiat alkoivat saada kannatusta eri puolilla 
Eurooppaa206.

Käytännön tasolla korporatiiviset ajatusrakenteet alkoivat saada vastakaikua 
vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Niiden ensimmäisiä sovellutuksia Eu-

203 Helander, V. 1981, s. 11.

204 Helander, V. 1981, s. 11.

205 Hallinnon sidosryhmäajattelu, jota käsiteltiin edellä hallinnon harjoittaman ohjauksen yhteydessä, 
näyttäisi olevan korporatiivisten ajatusmallien soveltamista julkiseen hallintoon. Samaan aikaan, 
kun mielenkiinto korporatiivisten järjestelmien periaatteisiin heräsi 1800-luvun loppupuoliskolla, 
käynnistyivät hallinnon tutkimuksetkin. Niitä tehtiin ainakin taloustieteeseen perustuvina, valtio-
opillisena selvittelynä ja sosiologisena vallan ja yhteiskunnan toimintatapojen tutkimuksena (Ahlstedt 
1986, s. 29) Hallinnollisen päätöksentekoteorian periaatteet esitti ensimmäisenä Barnard korporatismin 
korkeasuhdanteen kaudella vuonna 1938 (Ahlstedt 1986, s. 24 ja 164).

206 Helander, V. 1981, s. 12.
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roopassa olivat talous- ja työmarkkinapiirejä edustavat talous- ja sosiaalineuvostot. 
Poliittisen organisaation muotona korporatismi saavutti merkittävän aseman vasta, 
kun muutamat fasistiset ja konservatiivis-autoritaariset liikkeet Mussolinin Italian 
innoittamina olivat valtaan päästyään ottaneet käyttöön korporatiivisen hallitse-
misorganisaation. Sen aktiviteetin vuoksi, jota 1930-luvulla esiintyi sekä teorian 
että varsinkin sovellutusten kaudella, pidetään 1930-lukua yleisesti korporatismin 
korkeasuhdannekautena207.

Toinen maailmansota lopetti korporatiivisen valtiojärjestelmän useista niitä 
maista, joissa sitä oli sovellettu. Myös korporatismia koskeva teoriakehittely vähe-
ni. Keski-Euroopassa ja anglo-amerikkalaisissa maissa jopa korporatismin käsitekin 
katosi yhteiskuntatieteitten kielestä. Se ei kuitenkaan lopettanut korporatistisia or-
ganisatorisia järjestelyjä. Ne päinvastoin alkoivat vahvistua poliittisten järjestelmien 
toiminnassa sotien jälkeisellä kaudella useissa liberaalidemokraattisissa maissa208.

Vasta 1960-luvun lopulla alettiin korporatistisiin pyrkimyksiin jälleen kiinnit-
tää huomiota, mutta toisin kuin maailmansotien välisenä aikana. Korporatiivisia 
suuntauksia alettiin tarkastella kriittisesti. Korporatismin käsitteen ovatkin tuoneet 
uudelleen käyttöön ennemminkin korporatismin kriitikot kuin sen puolustajat209.

Riippumatta siitä, onko periaatteellinen suhtautuminen korporatismiin ollut 
kielteistä tai myönteistä, havaitaan siihen viittaavia kehityspyrkimyksiä sekä libe-
raalisissa että muutamissa sosialistisissa järjestelmissä varsinkin toisen maailman-
sodan jälkeisenä aikana. Korporatismin tutkijat ovat alkaneet varustaa käsitteen 
etuliitteillä ja laatumääreillä korostaakseen toisaalta vanhan korporatiivisen pe-
rinteen jatkumista ja toisaalta erottaakseen uuden aallon korporatismin erityisesti 
fasistisista korporatismin sovellutuksista. Etuliitteitä on muiden muassa uusi (neo-) 
ja näennäis- (kvasi-) sekä laatumääreitä, vapaa, liberaalinen, sosiaalinen, yhteis-
kunnallinen ja luonnollinen210.

Suhtautuminen korporatiivisiin järjestelyihin muodostui sotien jälkeen kaksi-
jakoiseksi sen vuoksi, että fasistiset liikkeet olivat 1930-luvulla omaksuneet kor-
poratismin järjestelmiensä rakenneosaksi. Käsitteellisellä tasolla korporatismiin 
suhtauduttiin torjuvasti. Sitä vastoin hallintolaitosten rakenteisiin ja toiminnan 
järjestämiseen saatettiin omaksua selvästi korporatiivisia ajatusmalleja ja käytän-
töjä, mutta niitä ei haluttu mieltää korporatiivisiksi211.

Käsitteen vierastaminen ja oman toiminnan korporatiivisuuden kieltäminen 
ovat johtaneet poliittisia periaatteita koskevien käsitteiden jopa tarkoitukselliseen 
hämärtämiseen. Selväpiirteinen korporatismi on kuljetettu yleiseen kielenkäyttöön 

207 Helander, V. 1981, s. 12.

208 Helander, V. 1981, s. 23.

209 Helander, V. 1981, s. 13.

210 Helander, V. 1981, s. 19.

211 Helander, V. 1981, s. 44.
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mahdollisimman neutraalein termein. Esimerkkeinä voidaan esittää ”collaborati-
ve planning”, ”mixet representation”, ”permanent concultation”, ”tulopolitiikka”, 
”korkeakouludemokratia”, ”moniyhteisödemokratia”212. Näihin käsitteisiin voidaan 
lisätä myös edellä todettu ”sidosryhmäajattelu” ja ”monitahoarviointi”.

Metsäalan korporatismi kätketään käsitteellä ”metsätalouden itsehallinto”. Al-
kujaan käsite kuului ”metsänomistajien itsehallinto”, millä nimellä korporatiivinen 
hallinto tuotiin metsäalalle vuonna 1929. Korporatismin kätkemistä piilotermien 
taakse näyttää esiintyneen jo ennen sotia. Tästä enemmän jäljempänä.

2.9.4  korporaTiivisen TradiTion perusajaTukseT ja niiden  
 sovelluTuksia

2.9.4.1  Teoreettiset lähtöajatukset

Korporatismi ei ole missään vaiheessa muodostunut kiinteärakenteiseksi yhteis-
kuntafilosofiaksi tai yhteiskunnallisia suhteita koskevaksi normatiiviseksi teoriaksi. 
Se on pikemminkin koostunut joukosta löyhästi toisiinsa liittyviä periaatteita yh-
teiskunnallisten suhteiden järjestämiseksi213.

Hajanaisuuteen on syynä muun muassa se, ettei korporatismilla ole varsinaista 
”keksijää” eikä itseoikeutettua teoreetikkoa. Korporatismissa ei ole kysymys har-
vojen ajattelijoiden kehittelemästä konstruktiosta (paradigmasta), vaan monien 
teoreetikkojen ja yhteiskunnallisten vaikuttajien muotouttamasta rakennelmasta, 
jonka perusteitakin on vaihdeltu käytännön tarpeitten ja teoreettisten mieltymysten 
mukaan. Korporatiiviset teoriamuunnelmat luotiin osittain jälkikäteen pikemmin-
kin legitimoimaan tehtyjä ratkaisuja kuin niiden perustaksi214.

Teorian puutteesta huolimatta katsotaan, että korporatiivisesta traditiosta löy-
tyy kaksi teoreettista peruslähtökohtaa. Toinen on käsitys ihmisluonteesta ja sen 
edellyttämästä yhteiskunnan rakenteesta ja yhteiskunnassa vallitsevista suhteista. 
Sen mukaan ihmiset ovat ”sisäiseltä luonnoltaan” erilaisia, minkä vuoksi kukin 
ihminen on asetettava tietylle paikalle yhteiskunnassa, omaan luonnolliseen luok-
kaansa. Nämä ihmisten luokat tai ryhmät puolestaan muodostavat yhteiskunnan 
organisaation luonnollisen perustan215.

Toinen teoreettinen peruslähtökohta on, ettei yhteiskunnan eri ryhmien vä-
lillä vallitse perustavaa laatua olevia ja sovittamattomia ristiriitoja. Yhteiskunnan 

212 Helander, V. 1981, s. 44.

213 Helander, V. 1981, s. 14.

214 Helander, V. 1981, s. 14.

215 Helander, V. 1981, s. 21.
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organisaatio on vain luotava sellaiseksi, että eri ryhmien välillä vallitsee rauha ja 
solidaarisuus216.

2.9.4.2  Korporatiiviset organisaatiot

Ennen ensimmäistä maailmansotaa rakennetuissa korporatismin teorioissa ei kor-
poratiivisia organisaatioita ulotettu koskemaan kaikkia yhteiskunnallisia vallan-
käyttösuhteita. Monet korporatismin puoltajat pohtivat ensisijaisesti työelämän 
suhteita. Korporatiivisen organisaation ensisijaisena tehtävänä nähtiin vastaami-
nen työelämän häiriöttömästä toiminnasta. Työyhteisön katsottiin muodostuvan 
kahdesta ryhmästä, työnantajista ja työntekijöistä. Näiden kummankin edut tuli 
ottaa huomioon ryhmien keskinäisiä suhteita tai suhteita ulospäin järjestettäessä217.

Toiset korporatiivisen järjestyksen puolustajat katsoivat kuitenkin, että työnan-
tajien ja työntekijöiden lisäksi olisi korporatiiviseen organisaatioon olettava mukaan 
myös tuottajat ja kuluttajat. Kun jotkut olisivat laajentaneet korporaatioiden alaa 
vielä kulttuuriyhteisöihinkin, kattaisi niissä kaavailuissa korporatiivinen organisaa-
tio käytännöllisesti katsoen kaikki yhteiskuntaelämän alueet218.

Jokseenkin kaikki korporatismin tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että vastakkaisia 
intressejä edustavilla ryhmillä tulee olla yhtä suuri edustus korporatiivisissa elimissä 
(pariteettiperiaate). Tosin muutamat korporatismin suuntaukset ovat painottaneet 
joko työntekijöiden vallan lisäämistä (syndikalistit) tai työnantajapainotteista kor-
poratiivista organisaatiota219.

Korporatiivisen organisaation jäsenyydestä on esiintynyt kaksi toisilleen vastak-
kaista tulkintaa. Varhemmissa kaavailuissa lähdettiin jokseenkin säännönmukaises-
ti vapaaehtoisesta jäsenyydestä korporatiivisessa organisaatiossa. Maailmansotien 
välisellä kaudella lähinnä muutamat fasismin korporatismiteoreetikot esittivät pa-
kollista jäsenyyttä kaikille tiettyyn ryhmään kuuluville henkilöille. Periaate vapaa-
ehtoisesta vai pakollisesta jäsenyydestä muodostui yhdeksi keskeisimmäksi veden-
jakajaksi fasististen ja ei-fasististen korporatismiteoreetikkojen välillä220.

216 Helander, V. 1981, s. 21.

217 Helander, V. 1981, s. 22.

218 Helander, V. 1981, s. 23.

219 Helander, V. 1981, s. 23.

220 Helander, V. 1981, s. 23.
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2.9.4.3  Taloudelliset suhteet

Korporatismin tutkijoiden käsitykset peruslähtökohtien soveltamisesta taloudelli-
siin suhteisiin poikkeavat toisistaan. Useimmat hyväksyvät kapitalistisen markkina-
talousjärjestelmän, mutta hyväksyminen on vaihtelevaa ja usein myös varauksellis-
ta. Korporatistit ovat nimittäin selvästi vieroksuneet markkinavoimien täydelliseen 
kilpailuun perustuvaa laissez faire -kapitalismia lähinnä siksi, että sen sovittaminen 
yhteistyöpainotteiseen korporatismiin tuottaisi tiettyjä vaikeuksia221.

Markkinatalousjärjestelmään tukeutuvien korporatismiteoreetikkojen käsityk-
set näyttävät perustuvan ajatukseen jonkinlaisesta ohjatusta kapitalismista, jossa 
markkinavoimien suhteita on eri tavoilla säännelty. Useat korporatismin kannat-
tajat esittivät sääntelytoimia, jotka edellyttivät valtion mukaantuloa talouselämään 
suunnittelemaan ja ohjaamaan taloutta aikaisempaa laajemmin222.

Myös markkinatalouteen perustumattomia taloudellisten suhteiden järjestelyjä 
on korporatismin teorioissa esitetty. Vasemmistolaisesti suuntautuneet korporatis-
miteoreetikot vaativat tuotantovälineiden siirtämistä yhteiskunnan omistukseen. 
Syndikalistien vaatimuksissa määräysvalta yhteiskunnan yrityksissä olisi ollut työn-
tekijäin syndikaateilla. Kiltasosialistien (lähinnä Englannissa) vaatimuksissa yhteis-
kunnan yritysten omistajina olisivat olleet kansalliset killat223.

Kapitalismia ja sosialismia välittävissä ”kolmannen tien” ratkaisuissa on esitetty 
muun muassa korporaatio- ja itseomistusmalleja. Ensiksi mainitussa tuotantoväli-
neiden omistusoikeus olisi ollut työnantajan ja työntekijäin korporaatioilla, joista 
näin olisi tullut sekä taloudellisen että poliittisen organisaation perusyksikköjä. 
Tämä malli edusti lähinnä fasistisia näkemyksiä224.

Itseomistusjärjestelmässä yritykset olisi tullut liittää yhteen toimialoittain ja 
toteuttaa niiden orgaaninen itsehallinto. Viimeksi mainittuun sisältyi ajatus, että 
yritysten hallinnosta olisivat vastanneet hallintoelimet, jotka olisi luotu työnantajien, 
työntekijöiden sekä kuluttajien ja muiden yritysten toimintaan liittyvien etupiirien 
kiintiöidyn edustuksen pohjalle225.

2.9.4.4  Valtio ja korporaatiot

Periaatteen ja käytännön sovellutusten kannalta olennainen kysymys on korporaati-
oiden ja valtion suhteiden järjestäminen. Vaikka korporatismiteoreetikkojen valtio-

221 Helander, V. 1981, s. 24.

222 Esimerkiksi Keynes (Helander, V. 1981, s. 24).

223 Helander, V. 1981, s. 24.

224 Helander, V. 1981, s. 24.

225 Helander, V. 1981, s. 24.
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käsitykset poikkesivat sekä liberaalisista että marxilaisista, vaihtelivat valtion roolia 
koskevat näkemykset korporatiivisen tradition sisälläkin jonkinasteisen valtioplu-
ralismin ja valtiomonismin välillä226. Tässä korporatismin kuvauksessa sivuutetaan 
muut kirjallisuudessa kuvatut vaihtoehdot paitsi korporatiivisten edustuselinten 
asema valtiollisessa vallankäytössä sekä suhteessa parlamenttiin ja puolueisiin. 

Ylimmän tason korporatiivisen edustuselimen perustuslaillinen valta-asema 
jakoi korporatismin teoreetikot kolmeen leiriin. Joidenkin mielestä korporatiivi-
sen organisaation tuli olla alistettu alue-edusteiselle parlamentille, toisten mielestä 
rinnakkainen sen kanssa ja muutamat edellyttivät sille valtioelinten yläpuolelle 
ulottuvaa vallankäyttöasemaa227.

Useimmat eurooppalaiset korporatismikoulukunnat lähtivät ajatuksesta, että 
korporaatioiden ylimmän tason edustusorgaanin vallan tulee olla alisteista suh-
teessa muihin valtiollista valtaa käyttäviin instituutioihin, kuten kansanedustuslai-
tokseen ja ylimmän tason toimeenpanoelimiin. Eturyhmäpohjaisen edustusinsti-
tuution tehtävänä olisi toimia hallituksen ja/tai kansalaisten vaaleilla valitseman 
parlamentin neuvonantajana228.

Muutamat korporatismiteoreetikot olivat valmiita antamaan eturyhmäpohjaisel-
le orgaanille myös itsenäistä päätösvaltaa joko aluepohjaisen edustuslaitoksen rin-
nalla tai sisällä. Tavallisesti kaavailtiin parlamenttikamaria ”ylähuonetta”, joissakin 
tapauksissa myös aluepohjaisen edustuselimen täydentämistä ammattipohjaisella 
edustuksella. Korporatiivisen parlamenttikamarin toimivallan edellytettiin olevan 
yhtä laajaa kuin vaaleilla valitun kamarinkin ainakin talous- ja sosiaalilainsäädän-
töä koskevissa asioissa.

Pisimmälle korporatiiviseen suuntaan menneet ehdotukset tähtäsivät siihen, että 
korporatiivinen edustuslaitos korvaisi kokonaan parlamentin lainsäädäntölaitokse-
na. Muutamat vaativat jopa sitä, että korporatiivisen organisaation tuli kontrolloida 
kaikkea valtiollista vallankäyttöä. 

Epäluottamus vaaleilla valittuun parlamenttiin näyttää olleen yleistä korpora-
tismin teoreetikkojen piirissä. Se tuli näkyviin muun muassa siinä, että useissa 
korporatismin koulukunnissa korostettiin, että toimeenpanovaltaa käyttävien insti-
tuutioiden vallan tuli olla laajempaa kuin parlamentin. Erityisen laajasti korostettiin 
valtionpäämiehen aseman määräävyyttä. Tämän katsottiin olevan toteutettavissa 
lähinnä kansanedustajien asemaa heikentämällä. Tosin tuotiin esille myös tästä 
päälinjasta poikkeavia ajatuksia, mutta niiden kantavuus jäi vähäiseksi229.

Puoluelaitosta ovat korporatismin teoreetikot käsitelleet niukasti. Useat teo-
reetikot kokevat puoluelaitoksen välttämättömänä pahana, johon he eivät ole ot-

226 Helander, V. 1981, s. 25.

227 Helander, V. 1981, s. 27.

228 Helander, V. 1981, s. 27.

229 Helander, V. 1981, s. 28.
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taneet enempää myönteistä kuin kielteistäkään kantaa. Positiivisin asenne puolue-
laitokseen perustuu käsitykseen, että korporatiivinen organisaatio toimii omalla 
rajatulla yhteiskuntaelämän lohkolla ja puolueet suuntaavat vallankäyttönsä koko 
yhteiskuntaan. Puolueet ja parlamentaarinen järjestelmä yleensäkään eivät siis olisi 
korporatiivisen järjestelmän kilpailijoita. 

Kuitenkin myös monet niistäkin korporatismin teoreetikoista, jotka kannattivat 
parlamentaarista järjestelmää korporatiivisilla rakenteilla täydennettynä, suhtau-
tuivat kriittisesti puoluelaitokseen. Korporatismiin sisältyvään yhteisyyskäsitykseen 
perustuen he katsoivat, että puolueiden välinen kilpailu on vieras piirre yhteiskun-
nalle, jossa vallitsevat korporatiiviset suhteet.

Kaiken kaikkiaan korporatismin teoreetikkojen kannat puolueisiin vaihtelivat 
sen mukaan, millainen rooli korporaatioille haluttiin valtiollisen vallan käytössä 
antaa. Niinpä kielteisimmin puolueisiin asennoituivat ne korporatiivisen järjestel-
män puolustajat, jotka halusivat rakentaa koko valtiollisen vallankäyttöjärjestelmän 
yksinomaan korporatiivisen organisaation pohjalle. Nämä teoreetikot eivät pitäneet 
puoluelaitosta ainoastaan tarpeettomana, vaan he näkivät siinä suorastaan yhteis-
kunnan orgaanista ykseyttä jäytävän tekijän. 

2.9.5  korporaTismin määriTelmiä 

Tutkijoiden keskuudessa Schmitterin määritelmä korporatismista on saavuttanut 
standardimääritelmän aseman. Hän määrittelee korporatismin etuedustusjärjes-
telmäksi, jossa perusyksiköt ovat organisoituneet rajoitetuksi joukoksi harvoja, pa-
kollisia, ei-kilpailevia, hierarkkisesti järjestäytyneitä ja toiminnallisesti eriytyneitä 
kategorioita, jotka valtio on tunnustanut tai auktorisoinut ja joille se on myöntänyt 
edustusmonopolin vastaavien kategorioiden kanssa, ja vastikkeeksi pitää näitä sil-
mällä niiden valitessa johtajia ja artikuloidessa vaatimuksia ja kannatusta230. 

Myöhemmin Schmitter on yhdeltä tärkeältä osin korjannut määritelmäänsä. 
Hän on korvannut etujen edustamisen etujen välittäminen käsitteellä. Muutos laa-
jentaa korporatismin käsitettä niin, että se sisältää etujen edustamisen lisäksi myös 
sen, että järjestöt huolehtivat tai ne pakotetaan huolehtimaan myös arvojen jakoon 
tai yhteiskunnallisen kontrollin piiriin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä231.

Viimeksi kuluneiden vuosikymmenien aikana ovat useat tutkijat, yhtä lailla 
kriitikot kuin puolustajatkin, lähteneet siitä, että on olemassa kahdenlaista kor-
poratismia. Alatyyppejä on voitu nimittää useilla nimillä, kuten puhtaaksi korpo-
ratismiksi ja alistetuksi korporatismiksi (Maneilesco), vapaaksi korporatismiksi ja 
valtiokorporatismiksi (Heckscher), liberaaliseksi korporatismiksi ja autoritaariseksi 

230 Helander, V. 1981, s. 69; Tolppi 1988, s. 11.

231 Helander, V. 1981, s. 73.
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korporatismiksi (Lembruch) tai yhteiskuntakorporatismiksi ja valtiokorporatismik-
si (Schmitter).232 Suomalaiset tutkijat käyttävät alatyypeistä yleisimmin viimeksi 
mainittuja nimityksiä. 

Merkittävin ero alatyyppien välillä on suhtautuminen poliittisiin puolueisiin. 
Esimerkiksi Lembruch pitää merkittävimpänä tekijänä liberaalisen ja autoritaarisen 
korporatismin välillä sitä, että ensiksi mainitussa parlamentaarinen hallitsemisjär-
jestelmä ja puoluejärjestelmä ovat voimassa, kun taas jälkimmäisessä ne pyritään 
korvaamaan kokonaan korporatiivisella järjestelmällä.

Yhteiskuntakorporatismi on juurtunut poliittisiin järjestelmiin, jotka perustuvat 
suhteellisen autonomisiin alueellisiin yksikköihin, avoimeen vaalijärjestelmään ja 
puoluekilpailuun, toisin sanoen järjestelmiin, joissa esiintyy ideologista vaihtelua ja 
liittoutumiin perustuvaa toimeenpanovallan käyttöä. Yhteiskuntakorporatismi on 
ennen muuta jälkiliberaalisen, kehittyneen kapitalistisen hyvinvointivaltion kom-
ponentti233.

Valtiokorporatismia taas esiintyy järjestelmissä, joissa alueelliset alayksiköt ovat 
tiukasti keskusbyrokratialle alistettuja, joissa vaalit ovat näennäiset tai puuttuvat 
kokonaan, joissa yksi heikohko puolue on monopolisoinut puoluejärjestelmän ja 
joissa toimeenpanovalta on ideologisesti yhtenäisen sulkeutuneen eliitin käsissä. 
Valtiokorporatismi on, jos ei rakenteellinen välttämättömyys, ainakin määräävä 
elementti antiliberaaliselle, viivästyneelle, autoritaariselle uusmerkantilistiselle val-
tiolle234.

Esimerkkeinä yhteiskuntakorporatismia soveltavista maista Schmitter mainitsee 
Ruotsin, Sveitsin, Hollannin, Norjan ja Tanskan. Valtiokorporatismia soveltavien 
maiden esimerkkejä taas ovat Portugali (ennen vuotta 1973), Espanja, Brasilia, 
Peru, Meksiko sekä maailmansotien väliseltä kaudelta Mussolinin Italia, Petainin 
Ranska ja Dollfussin Itävalta235.

2.9.6  uuskorporaTiiviseT rakenTeeT julkisessa hallinnossa

Muutamissa Keski-Euroopan maissa tapahtui toisen maailmansodan jälkeen poliit-
tisen järjestelmän muutoksia, jotka merkitsivät melko pitkälle ulottuvaa etääntymis-
tä parlamentarismista. Valtakilpailuun perustuva parlamentarismi korvattiin näissä 
maissa järjestelmillä, jotka eri yhteyksissä ovat kulkeneet sopimusdemokratian, 

232 Helander, V. 1981, s. 30

233 Helander, V. 1981, s. 31.

234 Helander, V. 1981, s. 31.

235 Helander, V. 1981, s. 31.
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sopeutumispolitiikan, yhteisymmärrysdemokratian, moniyhteisödemokratian tai 
sosiaalisen kumppanuuden nimillä236.

Esimerkiksi Hollannissa toteutettiin moniyhteisödemokratiaa osittain viralli-
sen järjestelmän ulkopuolella eli epävirallisten neuvottelu- ja sopimusjärjestelmien 
muodossa, osittain viralliseen hallintojärjestelmään kuuluvien instituutioiden si-
sällä. Erityisen keskeiseen asemaan on Hollannissa noussut sosiaali- ja talousneu-
vosto, jossa kohtaavat toisensa tärkeimpien talous- ja työmarkkinajohtajien lisäksi 
puoluesektoria edustavat hallituksen jäsenet237.

Myös Suomen poliittisessa järjestelmässä voidaan havaita korporatiivissuun-
taista kehitystä varsinkin 1960-luvun lopulta lähtien. Korporatismin ilmentymänä 
on pidetty ennen muuta tulopoliittisia kokonaisratkaisuja. Tulopoliittisella neu-
vottelujärjestelmällä on ollut merkittäviä vaikutuksia niin kansakuntaa koskevien 
lainsäädännöllisten perusratkaisujen tekoon kuin järjestöjen välisiin ja sisäisiin 
suhteisiinkin238.

Samaan aikaan kun etujärjestöt ovat muuttaneet poliittisen järjestelmän toimin-
taa huipputasolla, katsotaan korporatisoitumista tapahtuneen myös järjestelmän 
alemmalla tasolla. Erityisesti julkinen hallinto on osoittautunut kanavaksi, joka on 
tehnyt mahdolliseksi etujärjestöjen ja julkisten viranomaisten suhteiden kehitty-
misen kiinteiksi aina institutionalisoitumiseen saakka239.

Kehityksen katsotaan johtuneen taloudellisella ja sosiaalisella alalla tapahtu-
neesta julkisen sektorin kasvusta, mikä puolestaan on ollut väistämätön seuraus 
hyvinvointivaltion kehittämispyrkimyksistä. Pyrkimysten toteuttamiseksi julkiset 
viranomaiset ovat joutuneet turvautumaan etujärjestöjen asiantuntemukseen ja 
samalla tulleet siitä yhä enemmän riippuviksi. Myös julkisten tehtävien valmiste-
lu- ja täytäntöönpanokoneistossa on lisääntynyt tarve käyttää hyväksi etujärjes-
töjen asiantuntemusta. Samalla etujärjestöt on saatettu poliittiseen vastuuseen 
tehtävistä ratkaisuista, mikä on osaltaan palvellut yhteiskuntarauhan saavutta-
mispyrkimyksiä240.

Keskeisimmäksi korporatiivisen toiminnan kanavaksi on useissa maissa muo-
dostunut etujärjestöjen edustajien käyttö hallinnon esikuntaelimissä. Varsinkin 
Pohjoismaissa on komitealaitos muodostunut järjestöjen keskeiseksi vaikuttamis-
foorumiksi. Se lisää etujärjestöjen vaikutusta poliittisen vallan käytössä, sillä val-
mistelu- ja toimeenpanovaiheiden merkitys on lainsäädännön luonteen muuttuessa 
aikaisemmasta huomattavasti korostunut.

236 Helander, V. 1981, s. 46.

237 Helander, V. 1981, s. 47.

238 Helander, V. 1981, s. 49.

239 Helander, V. 1981, s. 50.

240 Helander, V. 1981, s. 50.
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Merkittävää on, että etujärjestöt ovat alkaneet saada mandaatteja esikuntaeli-
mien ohella myös varsinaiseen linjahallintoon liittyvissä orgaaneissa. Pisimmälle 
korporatiivisluonteinen etujärjestöedustus lienee kehittynyt Ruotsin keskusviras-
tojärjestelmässä. Viraston toimintaa ohjaa usein maallikkohallitus, joka koostuu 
hallinnon edustajien ohella myös etujärjestöjen edustajista. Myös Suomen hallin-
tojärjestelmässä on alettu toteuttaa vastaavan suuntaista käytäntöä muutamissa 
keskusvirastoissa241.

Myös etujärjestöiltä pyydetyt lausunnot lainsäädäntöä valmisteltaessa on tulkittu 
osoitukseksi korporatiivisista suhteista. Tämänkin tyyppinen konsultaatiojärjes-
telmä on kehittynyt pisimmälle Ruotsissa. Myös Suomessa etujärjestöjen käyttö 
lausuntojen antajana on lisääntynyt ja muutoinkin institutionalisoitunut. 

Välillinen valtion hallintokin on tulkittu korporatiivisen kehityksen ilmenty-
mäksi. Siinä yksittäiselle järjestölle on annettu hoidettavaksi julkisiksi katsottavia 
tehtäviä. Järjestö toimii julkisista varoista annetun tuen varassa sekä valtion an-
tamien ohjeiden ja säädösten puitteissa. Ainakin Ruotsissa ja Suomessa välillinen 
valtionhallinto on laajaa ennen muuta maatalouden alalla242. 

2.9.7  korporaTismin arvioinTia

Korporatismi on yhteiskunnallisena ilmiönä monikasvoinen. Kun nimittäin arvi-
oidaan korporatismin sisältöä, havaitaan sen liittyvän moniin yhteiskunnallisiin 
ilmiöihin. Voitto Helander kuvaa korporatismin esiintymisestä käytännössä kym-
menen erilaista ilmentymää243. Koska tässä tutkimuksessa tarkastellaan korpora-
tismia hallintojärjestelmänä markkinataloutta soveltavassa maassa, tarkastellaan 
tässä korporatismia markkinatalouden kehitysvaiheena ja siihen liittyvänä orga-
nisointiperiaatteena. Helander käyttää teoksessaan markkinatalous-sanan sijasta 
kapitalismi-sanaa. 

Ruotsalainen tutkija Jörn Svensson arvioi korporatismia marxilaisesta viiteke-
hyksestä (luokkataistelun traditiosta) lähtien244 ja luonnehtii korporatismia kolmella 
tavalla. Yhtäältä korporatismi ilmaisisi ylimpien valtioelinten vallankäyttösuhteita. 
Se merkitsisi sitä, että erilaiset ryhmät olisivat integroituneet yhteiskunnan vallan-
käyttöjärjestelmään sellaisella tavalla, jossa ne olisivat sivuuttaneet parlamentaari-
selle vallankäytölle ominaiset edustuselimet245.

241 Helander, V. 1981, s. 51.

242 Helander, V. 1981, s. 51

243 Helander, V. 1981, s. 53.

244 Helander, V. 1981, s. 60.

245 Helander, V. 1981, s. 59.
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Toinen luonnehdinta on korporatismi kapitalistiseen yhteiskuntaan liittyvänä 
kehitysvaiheena. Siinä korporatismi olisi verrattavissa muun muassa imperialismiin 
kapitalistisen yhteiskunnan kehitysvaiheena246. Korporatismi olisi kapitalistisen 
yhteiskunnan totalitaarisin vaihe. Se olisi tulos tietyistä kehityksen tendensseistä, 
joita ovat valtion puuttuminen talouselämän kulkuun, liberaalisen valtioteorian 
sivuuttaminen autoritaarisen ideologian avulla, eri pohjalta lähtevien pääomien 
sulautuminen toisiinsa sekä sellaisen byrokraattisen päätöksentekojärjestelmän 
kehittyminen, joka integroi ammattiliitot ja puolueet247.

Svenssonin kolmas luonnehdinta on se, että korporatismi olisi ennen kaikkea 
ilmaus porvariluokan halusta puolustaa asemiaan ja väline, jolla tätä puolustus-
taistelua käydään. Korporatismilla luotaisiin väärä tietoisuus työväenluokkaan tie-
tyn yhteisyyden ja lojaaliuden nimissä. Väärän lojaaliuden avulla suurporvaristo 
hävittäisi työväenluokan ja pikkuporvariston ja saattaisi näiden organisaatiot pal-
velemaan omia tarkoitusperiään. Ennen kuin tähän on päästy, olisi tapahtunut 
tiettyjä prosesseja niin yhteiskunnan organisaatioissa kuin tuotantosuhteissakin248.

Kapitalistisessa kehityksessä kohti korporatismia Svensson erottaa kolme histo-
riallista vaihetta. Varhaisimmassa vaiheessa suurporvariston ohut yläkerros käytti 
valtiota välittömästi hyväkseen omaa valta-asemaansa tukeakseen. Porvaristo kä-
sitti päätehtäväkseen pitää yhteiskunnan areenan puhtaana kapitalismin kehitystä 
estävistä tekijöistä. 

Toinen kehitysvaihe, puoluefasismin kausi, joka ajoittui maailmansotien väliseen 
aikaan, sisälsi jo askeleita korporatiiviseen suuntaan. Sen ideologiassa valtio tulee 
keskeiseksi suurporvariston välineeksi. Valtion tavoitteena on yhtäältä laajentaa 
tehtäväaluettaan alistamisorganisaationa erityisesti taloudellisella sektorilla. Mutta 
valtion tehtävänä on myös ideologisesti vahvistaa korporatiivista lojaalisuutta ja 
eri yhteiskuntaluokkien yhtenäisyyttä. Tässä vaiheessa valtiollinen ja yksityinen 
ovat vielä erotettavissa toisistaan; suurkapitalistit käyttävät valtiota välineenä yk-
sityisten etujen saavuttamiseksi, mutta valtio ei ole vielä tunkeutunut kovin syvälle 
talouselämään. 

Kolmas vaihe on korporatiivinen fasismi eli korporatismi. Siinä vaiheessa valtio 
liitetään aikaisempaa kiinteämmin talouselämään. Tapahtuu myös eri alkuperää 
olevien pääomien sulautumista palvelemaan yksityisten pääomapiirien tavoitteita. 
Myös valtion tehtävät taloudellisella alalla laajenevat tukemaan suurpääoman ta-
voitteita. Aikaisemmin valtiosta erillään toimineet organisaatiot sulautuvat yhteen 
tämän kanssa. Pääomapiirit tulevat nyt käyttämään hyväksi tätä monopolien ja 
valtion yhteensulautumaa tavoitteidensa edistämiseksi. 

246 Helander, V. 1981, s. 60.

247 Helander, V. 1981, s. 59.

248 Helander, V. 1981, s. 59.
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Ideologisesti korporatiiviseen kehitysvaiheeseen siirryttäisiin sanoutumalla irti 
liberaalisesta valtioteoriasta, joka edellyttää itsenäisten järjestöjen ja puolueiden 
olemassaoloa. Tällä tavoin hallitseva porvariluokka kaventaisi yhteiskunnan mielipi-
depohjaa ja tekisi sen entistä kontrolloidummaksi.. Samalla sidottaisiin puolueet ja 
etujärjestöt entistä tiiviimmin siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja politiikkaan, 
jota harjoittavat hallitsevaa luokkaa edustavat valtioelimet. Svenssonin mukaan 
tämä on uusi fasismin muoto parlamentaaristen instituutioiden puitteissa, tapa 
käyttää näitä instituutioita autoritaarisiin tarkoituksiin.

Svenssonin korporatismikäsityksessä on arvosteltu erityisesti sitä näkemystä, 
että korporatismi olisi kapitalistisen kehityksen tietty vaihe. Teoriaa on liiaksi yk-
sinkertaistettu muun muassa sillä, että korporatismin yleisinä edellytyksinä pide-
tään samoja tekijöitä kuin fasisminkin, osittain kapitalismin yleisiä taloudellisia 
kehitystendenssejä, osittain porvariluokan tarpeita ja pyrkimyksiä.

Kyntäjä määrittelee korporatismin poliittiseksi prinsiipiksi, jonka ”päämääränä 
on mahdollisimman laajojen väestökerrosten totaalinen organisointi eräänlaisen 
eturyhmäyhteisyyden nojalla suurpääoman vallan alle”. Ilmiönä Kyntäjä katsoo 
korporatismin poliittiseksi tai poliittis-organisatoriseksi periaatteeksi, joka liittyy 
monopolistiseen kapitalismiin, mutta ei ole sen kanssa samaistettavissa oleva ilmiö. 
Korporatismi kyllä liittyy valtiomonopolistisen kapitalismin kehitykseen, mutta ei 
kuitenkaan ole sen tuottama yhteiskuntamuoto. 

Poliittisena periaatteena korporatismi sisältää Kyntäjän mukaan sekä ideologis-
ta että poliittis-organisatorista ainesta. Ideologiana korporatismi olisi oppi, johon 
sisältyy tietty päämäärä sekä tietyt keinot ja periaatteet, joiden avulla ja mukai-
sesti tavoitteeseen pyritään. Korporatismi olisi myös organisointia, joka tapahtuu 
monopolipääoman johdolla. Korporatismi toteutuisi imperialistisen kapitalismin 
päällysrakenteeseen, erityisesti valtioon, liittyvinä muutoksina. Totaalisesti kor-
poratiivinen valtio ei kuitenkaan olisi missään toteutunut, vaan korporatismi olisi 
esiintynyt tiettyinä tehdensseinä edustuksellisten elinten rinnalla249.

Periaatteellinen ero Svenssonin ja Kyntäjän käsitysten välillä on siinä, että kun 
Svensson kuvaa korporatismilla tietyssä vaiheessa olevaa kapitalistista yhteiskuntaa 
kokonaisuudessaan, Kyntäjä korostaa korporatismin liittymistä vain valtiomono-
polistisen kapitalismin päällysrakenteeseen poliittis-organisatorisina tendensseinä. 
Kyntäjän näkemys on, että korporatismi ei liity tuotantotapaan eikä tuotantosuh-
teisiin eli järjestelmän alarakenteeseen, minkä vuoksi sen avulla ei myöskään voi 
kuvata yhteiskuntaa kokonaisuudessaan250. 

Sen sijaan käsitykset korporatismista tai korporatiivisten tendenssien sisällöstä 
ovat Svenssonilla ja Kyntäjällä pitkälle yhteneväiset. Korporatismin pääsisältö on fi-
nanssipääoman lisääminen ja sen yhteenkasvaminen valtion kanssa. Korporatismin 

249 Helander, V. 1981, s. 62.

250 Helander, V. 1981, s. 61.
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toteutustapa on alistaa pohjimmaltaan antagonistisessa ristiriidassa olevia ryhmiä 
toisiinsa finanssipääoman johdolla. Korporatismi luo mahdollisimman totaalisen 
yhteenliittymän, jossa puolueet ja järjestöt kytketään valtiokoneistoon sen suora-
naiseksi jatkeeksi. Jotta alistetut luokat eivät voi ilmaista todellisia yhteiskunnallisia 
etujaan, voi porvaristo käyttää alistuskeinoina yhtenäisyyteen vetoamisen lisäksi 
myös suoranaista väkivaltaa251.

251 Helander, V. 1981, s. 62.
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3.1  Ohjausjärjestelmän rakenteet – ohjauksen  
 ”sisäpolitiikka” ja ”ulkopolitiikka”

Hallinnolla luotua ohjausjärjestelmää tarkastellaan hallinto-opillisessa kirjallisuu-
dessa yleensä järjestelmän sisäisenä yhteistoiminnan ohjausjärjestelmänä, jossa 
kiinnostus kohdistuu ensisijaisesti sosiaaliseen järjestelmään, toimintayksiköissä 
toimiviin ihmisiin ja ryhmiin. Sosiaalisen järjestelmän pienimmän osan muodostaa 
yksittäinen viran- tai toimenhaltija252.

Tämä tutkimus poikkeaa edellä todetusta mallista ensinnäkin siinä, että tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan metsätalouden hallinnon lisäksi muitakin yksityistä 
metsätaloutta varten perustettuja organisaatioita ja toiseksi siinä, että tutkimuksen 
kohteena on ohjausjärjestelmän ulospäin suuntautuva toiminta. Kiinnostus kohdis-
tuu ohjausjärjestelmän kulttuuriin, organisaatioihin, organisaatioiden keskinäisiin 
suhteisiin ja ohjauksen välineisiin.

Metsätalouden ohjauksessa on kysymys hallinnon laitosten harjoittamasta ta-
loudellisen tuotantotoiminnan ohjauksesta, mikä parlamentaarisesti hallituissa 
markkinatalousmaissa on poikkeuksellista. Kuten edellä on todettu, yhteiskunta 
yleensä vain luo puitteet yritysten harjoittamalle tuotantotoiminnalle ja valvoo, 
että tuotannon harjoittamisessa ei vahingoiteta ympäristöä eikä aiheuteta haittaa 
kansalaisille. Jäljempänä tässä luvussa kuvataan sivistysvaltioissa yleensä vallitsevia 
tuotantotoiminnan ja yhteiskunnallisen toimintaympäristön suhteita.

Edellä on todettu ne metsätalouden tuotantotoiminnan erityispiirteet, jotka 
edellyttävät muista talouselämän toimialoista poikkeavia ohjauksen toimenpiteitä. 
Sivistysvaltiossa ohjaus pyritään järjestämään niin, että mahdollisimman vähän lou-
kataan parlamentaarisen hallinnon ja markkinatalouden järjestelmän periaatteita. 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten metsätalouden ohjaus on Suomessa jär-
jestetty. Tarkastelu aloitetaan kuvaamalla ohjausjärjestelmän rakenteita. Siinä tar-
koituksessa tässä luvussa todetaan ohjauksen kohdealueet, määritellään ulkoinen ja 
sisäinen ohjaus sekä kuvataan metsätalouden yhteiskunnallinen toimintaympäristö. 

Metsätalouden ohjaus ymmärretään yleisesti vain metsänomistajien päätöksiin 
kohdistuvaksi ohjaukseksi. Todellisuudessa metsäalan asiantuntijoilla on vahva 
vaikutusvalta myös metsäpolitiikan tapahtumissa, kun päätetään metsänomistajien 
ohjaamisen keinoista. Metsäalan laitokset harjoittavat myös laajamittaista poliit-
tisille päättäjille ja kansalaisille suunnattua tiedottamista metsätalouden tapahtu-

252 Ahlstedt 1986, s. 61
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mista. Näistä metsäammattimiesten toiminnoista muodostuu kolme ohjauksen 
aluetta: 1) metsänomistajan harjoittaman metsätalouden ohjaus, 2) julkisen val-
lan harjoittaman metsäpolitiikan ohjaus ja 3) metsätalouden toimintaympäristön 
asenteiden ohjaus.

Metsänomistajien ohjausta ja kansalaisten asenteiden ohjausta järjestelmän 
toimijat voivat harjoittaa itsenäisesti julkisen vallan antamien valtuuksien rajoissa. 
Sen sijaan metsäpolitiikan ohjauksessa metsäalan toimijat voivat vain ehdottaa 
politiikan keinoja, päätöksen niistä tekevät poliittiset toimijat. Metsänomistajien 
ja kansalaisten asenteiden ohjausta voidaan nimittää ohjauksen ”sisäpolitiikaksi”, 
julkisen vallan metsäpolitiikkaan vaikuttamista ohjauksen ”ulkopolitiikaksi”.

Yhteiskunnallinen toimintaympäristö koostuu erilaisista osaympäristöistä, joi-
ta ovat juridinen, sosiologinen ja taloudellinen ympäristö. Näiden ympäristöjen 
sisältö koostuu ohjaustekijöistä, toimijoista ja toimijoiden vallankäytön lajeista. 
Oleellinen osa yhteiskunnallista ympäristöä on kussakin ympäristössä vallitseva 
toimintakulttuuri.

Ohjauksen tekijöitä juridisessa toimintaympäristössä ovat metsätaloutta ohjaava 
lainsäädäntö, sosiologisessa toimintaympäristössä metsäalan etu- ja sidosryhmi-
en etujen tavoittelun pyrkimykset ja taloudellisessa toimintaympäristössä puun ja 
palvelujen kaupan yritysten keskinäinen kilpailu.

Ohjauksen toimijoita juridisessa toimintaympäristössä ovat metsätalouden hal-
linnon yksiköt, sosiologisessa toimintaympäristössä metsänomistajien etujärjestön 
metsänhoitoyhdistykset ja niiden liitot, puunjalostusyritysten etujen valvojina toi-
mivat yhtiöiden metsäosastot sekä palveluyrittäjien ja sidosryhmien organisaatiot. 
Taloudellisessa toimintaympäristössä ohjauksen toimijoita ovat metsänhoitoyh-
distykset, yhtiöiden metsäosastot sekä puukaupan, puunkorjuun ja kuljetuksen 
yritykset.

Ohjauksen keinot ovat erilaiset eri toimintaympäristöissä. Juridisessa toimin-
taympäristössä ohjaus on säädöksiin perustuvaa ohjausta, jota on kahta tyyppiä, 
virallista ja epävirallista ohjausta. Virallinen ohjaus on velvoittavaa ohjausta pakot-
tavan vallan keinoilla. Epävirallinen ohjaus on valtion tukien palkitsemispanoksilla 
tai informaation keinoilla harjoitettua ohjausta. Sosiologisessa toimintaympäris-
tössä käytetään asenteiden ohjausvaltaa; ohjaus perustuu vastapuolen taivuttelun 
monenlaisiin vallankäytön keinoihin. Taloudellista toimintaympäristöä hallitsevat 
yritykset, joiden käyttämiä ohjauksen keinoja ovat taloudelliset arvot. 

Parlamentaarisesti hallitussa markkinatalousmaassa metsäalalla ei olisi yhte-
näistä kulttuuria, vaan osaympäristöjen monenlaista kulttuuria. Juridinen, sosiolo-
ginen ja taloudellinen ympäristö eivät olisi ohjausjärjestelmän osia, vaan itsenäisiä 
toiminta-alueita, joilla olisivat omat tehtävänsä ja tehtävän edellyttämä kulttuuri. 
Juridisessa ympäristössä vallitsisi hallintokulttuuri, sosiologisessa ympäristössä 
edunvalvonnan kulttuuri ja taloudellisessa ympäristössä taloudellisen kilpailun 
kulttuuri. Tällaisessa yhteiskunnallisessa ympäristössä metsätaloutta ohjaavan 
ammattikunnan kulttuuri eriytyisi ”alakulttuureina” palvelemaan kunkin toimin-
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taympäristön kulttuuria. Kuviolla 1 havainnollistetaan metsätalouden ohjauksen 
normaali yhteiskunnallinen toimintaympäristö.

Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus voidaan parlamen-
taarisesti hallitussa markkinatalousmaassa kuvata seuraavanlaiseksi. Yritykset har-
joittavat tuotantoa taloudellisessa toimintaympäristössä markkinoiden kilpailun 
oloissa. Yhteiskunta tukee tuotantoa infrastruktuurin ja juridisen toimintaympä-
ristön ylläpidolla. Juridisella toimintaympäristöllä tuetaan kilpailun säilymistä ja 
torjutaan tuotantotoiminnan haitallisia vaikutuksia. Etujärjestöt sosiologisen toi-
mintaympäristön tekijöinä huolehtivat oman alansa henkilöiden tai yritysten eduista 
tuotannon harjoittamisessa. Toimialan ammattihenkilöstön avarat henkiset asen-
teet luovat herkästi reagoivan kulttuurisen toimintaympäristön, joka turvaa alan 
tuotannon ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden.

Yhteiskunta reagoi kehitykseen yleensä jälkijättöisesti eli siinä tahdissa, kun 
kehitys tuo tarpeita lainsäädännön muuttamiseen tai infrastruktuurin rakentami-
seen. Kehitykseen reagoiminen edellyttää, että palautekanavat toimivat. Niitä ovat 
ennen muuta ammattiliitot, mutta niiden ohella myös poliittiset puolueet, oikeus-
laitos, kansalaisten oikeuksien ylimmät valvojat ja yhteiskunnallista tutkimusta 
harjoittavat tutkimuslaitokset.

Tuloksena kilpailun ohjaamasta ja parlamentaarisen hallinnon ja ammattiliit-
tojen valvomasta toimialan kehityksestä, jota johdetaan avaralla henkisellä asen-

kuvio 1. metsätalouden yhteiskunnallinen toimintaympäristö
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teella varustetulla kulttuurilla, on yleensä taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti 
ja kulttuurisesti kestävä kehitys. 

Vuorovaikutus tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan välillä voi tuottaa myös vi-
noutunutta kehitystä, jos palautekanavat lakkaavat toimimasta tai alkavat syöttää 
päättäville elimille todellisuuden vastaista palautetta. Alkuun päässeellä vinoutu-
neella kehityksellä on taipumus kumuloitua aina vain vinoutuneemmaksi, jos pa-
lautekanavat eivät toimi. Sen on havainnut muun muassa strategiatutkija Mika 
Aaltonen, joka täsmentää havaintonsa seuraavasti:

1)  Kaikki järjestelmät ovat herkimmillään niiden alussa sattuville muutoksille. 
Nämä alkuvaiheen päätökset ohjaavat satoja ja tuhansia myöhempiä pää-
töksiä. 

2)  Tärkein syy-seuraus-suhde eri ihmisten ja organisaatioiden menestykseen 
on suoraan riippuvainen yksikön suorista tai epäsuorista palautejärjestel-
mistä253.

Metsätalouden ohjausjärjestelmän rakentamisen herkät alkuvaiheet ajoittuvat yli 
sadan vuoden takaiseen aikaan. Metsänhoitajien yhteisöllä oli jo silloin vahva vai-
kutusvalta maan metsäpolitiikan päätöksenteossa. Sen tuloksena metsätalouden 
ohjausjärjestelmän rakentamiseen alkoivat vaikuttaa metsänhoitajien yhteisön 
kulttuurin asenteet, jotka olivat osittain ristiriidassa parlamentaarisen hallinnon 
ja markkinatalouden periaatteiden kanssa. Tulos näkyy konkreettisimmillaan ny-
kyisenä metsätalouden korporatiivisena hallintona.

Nykyisessä metsätalouden ohjausjärjestelmässä rajat juridisen, sosiologisen ja 
taloudellisen toimintaympäristön välillä ovat hämärtyneet sekä organisaatioiden 
tehtävissä että kulttuureissa. Kulttuurin asenteiden yhdenmukaisuus eri toimin-
taympäristöissä muistuttaa kartellin kaltaista ilmiötä, henkistä kartellia. Seuraa-
vissa luvuissa kerrotaan järjestelmän kehityksen tapahtumat ja tulokset. Aloitetaan 
kulttuurista.

3.2  Metsätalouden ohjausjärjestelmän kulttuuri

3.2.1  meTsänhoiTajien ammaTTikulTTuurin arvoT ja asenTeeT

Kulttuuri on eri aikakausina määritelty monin eri tavoin254. Nykyisin kulttuurilla 
ymmärretään eri ihmisryhmien erilaisia tapoja elää ja toimia. Ammatin harjoittajista 
koostuvilla ihmisryhmillä on oma ammattikulttuurinsa. Sitä on vaikea määritellä 
ammatillisen organisaation ulkopuolelta. 

253 Raeste 2007. Tolkuntekijä. Selostus Mika Aaltosen tutkimuksesta

254 Paaskoski 2008, s. 11
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Helpoimpia tapoja tarkkailla ammatillisen kulttuurin luonnetta on havainnoida 
ikäänkuin ulkopuolisena päivittäistä toimintaa siinä ryhmässä tai organisaatiossa, 
johon havainnoitsija itsekin kuuluu. Havaitut kulttuurin piirteet tulevat vähitellen 
esille, kun tarkkaillaan yksilöiden välisen keskustelun kaavoja, kielenkäyttöä, kes-
kusteluissa käytettyjä mielikuvia ja käsiteltyjä aiheita sekä päivittäisen toiminnan 
erilaisia muotoja255. Ryhmän käyttäytymisen tarkkailuun perustuvaa tutkimusme-
netelmää nimitetään tieteen piirissä osallistuvan havainnoinnin menetelmäksi256.

Metsämieskulttuuri voidaan määritellä metsänhoitajien yhteisön sisäistämäksi 
elämänfilosofiaksi, joka ohjaa metsänhoitajien käyttäytymistä. Kulttuuri pohjautuu 
yhtäältä metsänhoitajien ammattikunnan tietoihin, arvoihin, asenteisiin ja käyttäy-
tymisen malleihin, jotka koulutuksen ja ryhmään sosiaalistumisen kautta siirtyvät 
sukupolvelta toiselle. Toisaalta kulttuuri on sidoksissa sen tehtävän ominaispiir-
teisiin, jota varten metsänhoitajien yhteisö on olemassa.

Metsänhoitajakunta on metsätalouden harjoittajille ja yhteiskunnalle metsäalan 
asiantuntijapalveluja tarjoava ammattikunta. Metsänhoitajien erikoisosaamisen 
ala on puunkasvatuksen biologia. Metsänhoitajien tehtävä on sovittaa biologinen 
puunkasvatus liiketaloudellisesti edulliseen puunkasvatukseen.

Erikoisosaamisen ammattina metsänhoitajan ammatti viittaa professioon. 
Professio määritellään ammatiksi, joka on saavuttanut vahvan ja arvostetun yh-
teiskunnallisen aseman. Asema perustuu todelliseen tai väitettyyn erikoisosaami-
seen, johon ammatti on saanut eräänlaisen monopoliaseman. Profession tyypillisiä 
tunnusmerkkejä ovat teoreettiseen tietoon perustuva osaaminen, koulutuksen ja 
harjoituksen tarve, ryhmän jäsenten taitojen testaaminen, ammatillisen elimen 
olemassaolo, käyttäytymissäännöt ja altruistisen palvelun merkityksen korosta-
minen. Professiot pystyvät käyttämään osaamistaan omaksi edukseen työnjohdon 
kontrollin välttämisessä ja työn autonomian lisäämisessä257.

Metsänhoitajien ammattiin liittyvät lähes kaikki profession tunnusmerkit. Myös 
yhteiskunnassa metsänhoitajat katsotaan metsätalouden erikoisosaamisen ammat-
tikunnaksi, jolla on omalla alallaan eräänlainen monopoliasema. Metsänhoitajan 
ammatti hyväksytään professioksi, tosin ei laillistettuna asemana, mutta tosiasi-
allisesti, sillä ammattikunnan erikoisosaaminen metsänkäsittelyssä hyväksytään 
lainsäädännössäkin. Laissa vaaditaan metsänomistaja käyttämään metsäammat-
timiehen palveluja, ellei hänellä itsellään ole metsäammatillista koulutusta258.

Metsänhoitajien yhteisö on omassa piirissään käsitellyt yhteisön kulttuuria oh-
jeistamalla yhteisön jäsenten eettisiä asenteita. Ensimmäinen eettinen ohjeisto, 
”Metsänhoitajan huoneentaulu”, hyväksyttiin jo ennen toista maailmansotaa. Siinä 

255 Morgan 1996, s. 120, 125, 130

256 Tamminen 1993, s. 93

257 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 534/1998, 10 §

258 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 534/1998, 10 §
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painotettiin työyhteisöä, ammattikuntaa ja edunvalvontaa. Vuonna 2000 metsän-
hoitajien yhteisö hyväksyi uudet eettiset periaatteet, jotka kiteytettiin viiteen ammat-
tieettiseen periaatteeseen259. Periaatteet ovat avaran asennoitumisen ja sivistyneen 
käyttäytymisen sääntöjä.

Metsänhoitajien ammattikulttuurin arvot ja asenteet ovat syntyneet niinä am-
mattikunnan olemassaolon ensimmäisinä vuosikymmeninä, jotka ammattikunta 
työskenteli yksinomaan valtion metsien virkamiehinä. Metsänhoitajien ammatti-
kunta syntyi 1800-luvun puolivälissä, kun maahan perustettiin metsähallitus hal-
linnoimaan valtion metsiä valtion virastona. Metsähallituksen virkamiehiä ruvettiin 
nimittämään metsänhoitajiksi. Metsänhoitajien työkenttä laajeni valtion metsien 
ulkopuolelle vasta 1800- ja 1900-vuosisatojen vaihteessa. 

Kulttuurin asenteisiin sen syntyvaiheissa vaikuttivat metsänhoitajille annettu 
tehtävä, tehtävää varten annettu koulutus ja tehtävän toimeenpanemisen ympäris-
tö. Metsänhoitajien ensimmäiseksi tehtäväksi tuli uudistilojen torjuminen valtion 
metsistä, mikä oli voimakkaassa ristiriidassa yhteiskunnassa silloin vallinneiden 
maatalouteen perustuvien elinkeino-olojen kanssa. Tehtävän toimeenpano alkoi 
ympäristössä, jossa vallitsi täydellinen laittomuus Maaseudun väki oli tottunut 
käyttämään valtion metsiä ikään kuin kylien yhteisinä metsinä. Puuta varastettiin 
yleisesti ja metsiin asetuttiin asumaan pysyvästi perustamalla torppia ilman min-
käänlaista lupaa. 

Laillisen järjestyksen palauttaminen valtion metsiin ja samanaikainen maaseu-
dun elinkeinoelämän vaikeuttaminen uudistilojen perustamista rajoittamalla veivät 
metsänhoitajat vakaviin ristiriitoihin maaseudun asukkaiden ja heitä edustavien 
poliitikkojen kanssa. Seurauksena olivat molemminpuoliset vihamieliset suhteet 
maaseudun ihmisten ja metsänhoitajien välille. Metsänhoitajat katsoivat ristiriitojen 
aiheuttajaksi puuvaroja kuluttavan ja metsää hävittävän maatalouden elinkeinon.

Samanaikaisesti nimittäin yksityistiloilla, jotka kaikki olivat maatilojen metsiä, 
tapahtui laajamittaista metsien hävittämistä. Itä-Suomen monissa pitäjissä harjoi-
tettiin laajamittaista kaskeamista vielä 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenil-
lä260, 261. Metsiä hävittävät hakkuut olivat yleisiä ja lisääntyivät 1870-luvulla alkaneen 
puunjalostuksen nousukauden seurauksena.

259 Metsänhoitajan eettiset periaatteet. Hyväksytty Metsänhoitajaliiton valtuuston kokouksessa 1.12.2000. 
Metsänhoitajaliiton jäsenenä metsänhoitaja sitoutuu seuraaviin ammattieettisiin periaatteisiin: 
1) Tunnistaa omat arvonsa ja ottaa huomioon muiden arvot ja oikeudet. 2) Tukee metsien taloudellista, 
ekologista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. 3) Ylläpitää parasta mahdollista ammattitaitoa. 
4) Arvostaa työssä yksilöä ja luottamuksellista yhteistyötä sekä omassa työyhteisössä että asiakkaiden ja 
sidosryhmien kanssa. 5) Huolehtii ammatillisesta jatkuvuudesta kannustamalla nuoria uravalinnoissa ja 
edistämällä ammattitaidon, ammattietiikan ja metsäammattikunnan arvostusta.

260 Palo 2012, s. 72

261 Yksityismetsäin tutkimista varten asetetun komitean mietintö n.o 4/1900, liite VII. 
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Näissä oloissa syntyivät metsänhoitajien maatalousvastaiset asenteet. Met-
sänhoitajat oppivat näkemään maatalouden alkeellisena metsävaroja tuhoavana 
elinkeinona.

Metsänhoitajista koulutettiin ensimmäiset 50 vuotta yksinomaan metsähallituk-
sen virkamiehiä Evon metsäoppilaitoksessa262. Opetus oli suunnattu valtion metsien 
käytännön tarpeisiin, joihin ei liiketalous kuulunut. Liiketaloudellista osaamista ei 
tarvittu, koska metsähallitus ei ollut voittoa tavoitteleva yritys. Puun myynnit oli-
vat pystykauppoja. Joskus metsähallitus teetti pystykauppojen puunkorjuun ikään 
kuin puun ostajan aliurakoitsijana, sillä puun ostaja maksoi sovitun kantohinnan 
lisäksi korjuun kustannukset metsähallitukselle. Laitakari katsoo nämä hankinta-
kaupoiksi263. 

Kun metsänhoitajien koulutus siirrettiin Helsinkiin vuonna 1907, opetettaviin 
aineisiin ei sisällytetty liiketaloutta264. Liikeopin opetus alkoi maatalous-metsä-
tieteellisessä tiedekunnassa vasta vuonna 1929 ylimääräisen liikeopin opettajan 
voimin265. Metsätalouden liiketieteen professorin virka perustettiin tiedekuntaan 
vuonna 1947266 eli lähes sata vuotta metsänhoitajien ammattikunnan perustami-
sen jälkeen.

Kun metsänhoitajat 1900-luvun alussa aloittivat metsänomistajien neuvonnan, 
heillä ei ollut liiketalouden koulutusta eikä kokemusta. Taloudellisen toimintaym-
päristön muutosta valtion metsätaloudesta yksityisen elinkeinonharjoittajan talou-
teen ei havaittu. Liiketalouden opetuksen tarve havaittiin vasta 30 vuoden kuluttua 
neuvonnan aloittamisesta. Maatilayritysten liiketaloutta, palveleva maanviljelysseu-
rojen harjoittama neuvonta lopetettiin ja neuvonta kavennettiin metsänkäsittelyn 
neuvonnaksi. Kapean neuvonnan vakiintuminen säilytti ammattikunnan kulttuurin 
asenteena liiketaloudellisen osaamattomuuden.

Liiketaloudelliseen osaamattomuuteen liittyy suhteellisuuden tajun hämärtymi-
nen metsätalouden investoinneissa. Investoinneissa jätetään huomiotta tavoiteltu-
jen tuottojen etäisyys investoinnin ajankohdasta tuottojen realisoitumisen ajankoh-
taan. Käytännössä se on näkynyt metsänviljelyn investointien korkokustannusten 
huomiotta jättämisenä metsänviljelyn edullisuuden laskennassa267. Korkokustan-
nuksiin on vakavasti alettu kiinnittää huomiota vasta 1990-luvulla. 

Metsänhoitajien ammattikunta oli perustettu panemaan toimeen vuoden 1851 
metsäasetusta, joka oli voimakkaassa ristiriidassa silloisten yhteiskunnallisten olo-
jen kanssa. Se opetti näkemään yhteiskunnalliset tarpeet väistyvinä metsätalouden 

262 Leikola 2005, s. 152.

263 Laitakari 1960, s. 307

264 Helander, A. 1949, s. 466.

265 Helander, A. 1949, s. 475.

266 Asetus metsätalouden liiketieteen varsinaisen professorin viran perustamisesta Helsingin yliopistoon 
134/1947. 

267 Kinnunen 1997, s. 44 
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tarpeiden rinnalla268. Siitä syntyivät yhteiskunnallisen sokeuden asenteet. Yhteis-
kunnallinen sokeus realisoituu maatalousvastaisina asenteina ja liiketaloudellisten 
tavoitteiden sivuuttamisena metsänomistajien neuvonnassa. 

Kaikkien ammattikuntien kulttuuriin kuuluu ammattikunnan arvostetun ase-
man, vallan ja hyvinvoinnin tavoittelu. Niin myös metsänhoitajien ammattikun-
nan kulttuuriin.

Metsänhoitajien ammattikulttuuriin kuuluu asenteena myös tiivis ammatillinen 
yhteishenki, metsämieshenki. Se on kulttuurin asenteita ylläpitävä tekijä, joka on 
säilönyt edellä mainitut asenteet pysyviksi. Asenteiden pysyviksi konservoitumista 
on edistänyt myös se, että metsäala on ollut eristyksissä yhteiskunnan sisällä, val-
tio valtiossa269. Yleisestikin katsotaan ammattiryhmään samaistumisesta johtuvien 
asenteiden muuttuvan hitaasti270.

Metsänhoitajien kulttuurista on esitetty toinenkin kuvaus. Kari Keipi katsoo 
metsämieskulttuurin yhdeksi sivistyksen muodoksi, jolla on oma metsämiester-
minologiaan perustuva kielensä ja omat ammattiliittoihin perustuvat yhteisönsä 
Tärkein osa kulttuuria on sen elämänfilosofia, joka koostuu tapojen, tottumusten 
ja tabujen rajaamista opinkappaleista. Metsämiesfilosofian neljä pääopinkappaletta 
ovat tunnetun amerikkalainen metsäprofessori Duerr’in mukaan 1) puun tuotta-
misen tärkeys, 2) kestävyyden periaate, 3) pitkäjänteisyyden periaate ja 4) täydel-
lisyyteen pyrkiminen271.

Opinkappaleina ilmenevät kulttuurin asenteet kohdistuvat toiminnan kohtee-
seen, metsään, kirjoittajan kuvaamat kulttuurin asenteet sen sijaan toimintaa ym-
päröivään yhteiskuntaan. Voidaan puhua ammatillisesta kulttuurista ja yhteiskun-
nallisesta kulttuurista. Kulttuurit eivät ole ristiriidassa keskenään; niitä voidaan 
helposti soveltaa samanaikaisesti samassa kohteessa. Ammatillisen kulttuurin so-
veltamisen opinkappaleina tekee mahdolliseksi yhteiskunnallisen kulttuurin asenne 
liiketaloudellisesta osaamattomuudesta.

3.2.2  TuTkimukseT meTsämieskulTTuurisTa – meTsämieshenki

Ammatillinen yhteenkuuluvuus, ammattikuntahenki, on yleinen ilmiö monilla am-
mattialoilla. Metsänhoitajilla ammattikuntahenki saattaa olla muita ammattialoja 
vahvempi metsänhoitajien koulutuksesta johtuen. Metsänhoitajaksi opiskeluun 
sisältyy useita sisäoppilaitoksissa opetettavia kursseja ja harjoittelujaksoja. Sisä-
oppilaitoksissa vietetyt ajanjaksot ja kurssimuotoinen opiskelu edistävät saman 

268 Yksityismetsäkomitean mietintö 1926, s. 24; Vaara 2010, s. 40

269 Tässä on lainattu Kari Pelkosta, joka perustelee ammattikunnan etiikan säilymistä korkealla tasolla 
metsällisen profession eristyneisyydellä (Pelkonen 1995: Lisää etiikasta)

270 Saastamoinen ym. 2006

271 Keipi 1970, s. 28.



88

3  Metsätalouden ohjausjärjestelmä 

vuosikurssin opiskelijoiden tutustumista toisiinsa ja luovat metsänhoitajiin tiiviin 
yhteishengen samalla, kun näkemykset metsästä muovautuvat yhdenmukaisiksi. 

Sisäoppilaitosten merkitys nuorison kasvattamisessa tiiviiseen yhteishenkeen ja 
samalla tiettyihin yhteisiin elämänkatsomuksiin tunnetaan yleisesti. Menetelmää 
ovat soveltaneet vallan haltijat kautta aikojen erityisesti keskitetyn hallinnon maissa. 

Metsänhoitajat nimittävät ammattikunnan yhteishenkeä metsämieshengeksi. 
Tässä tutkimuksessa tiivis yhteishenki katsotaan metsänhoitajien ammattikulttuu-
rin yhdeksi keskeiseksi asenteeksi. 

Metsänhoitajien ammattikulttuuria ja siihen liittyvää metsämieshenkeä on myös 
tutkittu. Leena Paaskoski on tehnyt kansatieteellisen ja Riikka Saarimaa kulttuu-
riantropologisen tutkimuksen metsänhoitajien ammattikulttuurista. Kumpikaan 
tutkijoista ei ole metsänhoitaja ja kummankin tutkimukset on tehty metsänhoitajia 
haastattelemalla. 

Paaskoski on tutkinut metsänhoitajien käsityksiä metsänhoitajuuden olemuk-
sesta. Siinä hän käyttää työkaluna metsämieshengen käsitettä. Sen avulla hän tutkii 
metsänhoitajien keskinäisiä suhteita, yhteisiä kokemuksia ja niiden varaan raken-
nettua metsänhoitajuutta272. 

Metsämieshengen syntyminen paikallistetaan 1800-luvulle aikaan, jolloin met-
sänhoitajia koulutettiin Evon metsäopistossa. Ryhmähengestä tosin ei suoraan 
puhuttu, mutta esimerkiksi Evon muistoja -kirjan useissa artikkeleissa kuvastuu 
voimakas ryhmähenki. Lähteissä metsämieshenki-nimitys esiintyy viimeistään 
1920-luvulta alkaen273 

Paaskosken haastatteluissa metsänhoitajat kertoivat, että metsämieshenki ei 
vain syntynyt, vaan sitä aktiivisesti luotiin osana metsänhoitajakoulutusta. Metsän-
hoitajat liittivät metsämieshengen syntymisen Hyytiälän metsäharjoitteluasemaan. 
Kurssihenki vahvistui seuraavina opiskeluvuosina ja siirtyi valmiiden metsänhoi-
tajien metsämieshenkenä työelämään. Työelämässä yhteishenkeä ylläpidettiin ja 
ulotettiin kaikkiin metsämiehiin274. 

Metsämieshenki-käsitteellä oli ainakin jo 1920-luvulla kaksi rinnakkaista mer-
kitystä. Yhtäältä se merkitsi luontoa palvovaa erähenkisyyttä, toisaalta viittasi met-
säammattilaisten eettiseen toimintaan. Merkitykset alkoivat sulautua yhteen eri-
tyiseksi ammattiin liittyväksi metsämieshenki-käsitteeksi viimeistään 1930-luvulla. 
Hyytiälän metsäharjoittelua 1930-luvulla johtanut yliopiston metsänhoitaja Martti 
Tertti vaikutti keskeisesti metsämieshengen metsänhoitajia koskevan erityismerki-
tyksen syntymiseen ja vaalimiseen275. 

272 Paaskoski 2008, s. 102

273 Paaskoski 2008, s. 103

274 Paaskoski 2008, s. 103

275 Paaskoski 2008, s. 104
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Tämän tutkimuksen kannalta olennaisinta kohdetta, metsämieshengen ja yleen-
sä ammattikulttuurin vaikutusta työelämään, Paaskoski käsittelee niukasti276. Hän 
ei katso metsänhoitajien työnantajilla, työtehtävillä tai työpaikkojen sijainnilla ole-
van merkitystä ammattikulttuurin kannalta. Käsittelyä vaille jää myös kulttuuri-
nen asennoituminen ammattikunnan ulkopuolisiin henkilöryhmiin ennen muuta 
keskeisimpään asiakasryhmään, metsänomistajiin277. 

Saarimaa on haastatteluilla selvittänyt metsänhoitajien käsityksiä omasta am-
mattikunnastaan, metsämieshengestä, metsästä sekä metsien hoidosta ja käytöstä. 
Hän kuvaa lyhyesti myös ulkopuolisten käsityksiä metsänhoitajista. 

Saarimaa määrittelee metsämieshengen metsänhoitajien keskuudessa esiin-
tyväksi yhteishengen kaltaiseksi sosiaaliseksi ilmiöksi. Metsänhoitajuus ja siihen 
kuuluva metsämieshenki toimii viiteryhmänä, johon metsänhoitajat tuntevat kuulu-
vansa. Viiteryhmä rakentuu myös yhteisestä arvopohjasta, joka suuntaa esimerkiksi 
metsän käyttöä koskevia näkemyksiä. Metsänhoitajat ilmoittivat haastatteluissa ko-
kevansa metsänhoitajahengen myönteisenä asiana278, koska se helpottaa työelämäs-
sä esille tulevien vaikeiden asioiden käsittelyä muiden metsänhoitajien kanssa279.

Myös kriittisiä näkemyksiä metsämieshengestä tuli haastatteluissa esille. Metsä-
mieshengen ylläpitämistä pidettiin turhana ja sen katsottiin ylläpitävän yksipuolisia 
arvoja ja käsityksiä, jotka rajoittavat keskustelua metsien käytöstä. Metsämieshen-
gen katsottiin myös ylläpitäneen ammattikunnan sulkeutumista sisäisesti, mikä on 
rasite ammattikunnalle. Jonkin verran metsänhoitajat kritisoivat myös suomalaisen 
metsäosaamisen mytologisointia, vaikka toisaalta suomalaista metsäntutkimus-
ta pidettiin korkeatasoisena. Näiden kielteisinä pidettyjen asioiden vuoksi kaikki 
metsänhoitajat eivät siis kokeneet tarvetta samaistua metsänhoitajien ryhmään280 

Metsämieshengen ja sen sisällön katsottiin muuttuneen ja muuttuvan lisääkin, 
kun alalle tulee muitakin kuin metsäalan koulutuksen saaneita toimijoita. Met-
sämieshengen toivottiin muuttuvan avoimeksi, suvaitsevaksi metsämieshengeksi, 
joka kunnioittaa metsään liittyviä erilaisia arvoja. Näitä asioita korostavat myös 
metsänhoitajaliiton eettiset periaatteet. 

Ulkopuolisten käsityksiä metsänhoitajista Saarimaa kuvaa metsien hoidosta 
ja käytöstä käytyjen kriittisten keskustelujen perusteella281. Keskusteluissa met-
sänhoitajat ovat olleet yhtenä osallistujana ja metsäpuolen asiantuntijaedustajina. 
Metsänhoitajia on keskusteluissa syytetty utilisteiksi, jotka näkevät metsän vain 

276 Paaskoski 2008, s. 210

277 Paaskoski 2008, s. 227

278 Saarimaa 2003, s. 3.

279 Saarimaa 2003, s. 3.

280 Saarimaa 2003, s. 3.

281 Saarimaa 1998.
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lyhytnäköisen taloudellisen hyödyntämisen kohteena282 ja ajavat yksipuolisesti 
metsäteollisuuden etuja. Metsänhoitajat ovat kokeneet arvostelun kohtuuttomak-
si, sillä he katsovat olevansa ammattiryhmä, jonka tehtävänä on edistää kestävän 
metsätalouden harjoittamista. 

Haastatteluissa näkyi, että saamastaan kritiikistä huolimatta metsänhoitajat 
kokivat tekevänsä arvokasta työtä metsien puolesta. He uskoivat opintoja aloitta-
essaan päätyvänsä töihin metsään, mutta nykyisin he työskentelevät suurimmaksi 
osaksi sisätiloissa toimistoissa ja ihmisten kanssa. He eivät kohtaakaan työsään 
metsäluontoa, vaan monimutkaisen ihmisluonnon monine ilmentymineen. Vastaan 
ovat tulleet erilaiset maailmankuvat, erilaiset ideologiat, erilaiset keskenään kilpai-
levat intressit ja erilaiset luontosuhteet. Koulutus ei ole antanut heille valmiuksia 
toimia ihmisten kanssa. 

Metsänhoitajien opinnot ovat Saarimaan283 mukaan painottuneet luonnontie-
teelliseen, tekniseen ja kaupalliseen koulutukseen. Haastatteluissa metsänhoitajat 
kaipasivat opintoihin tiedotusoppia, arvofilosofian kursseja, kulttuuritutkimusta 
ja sosiologiaa.

Metsänhoitajien käsitykset metsästä Saarimaa284 ryhmittelee kolmeen kulttuu-
rimalliin: ammattimalli, ihmiskeskeinen malli ja metsäkeskeinen malli. Kahta jäl-
kimmäistä voidaan nimittää persoonallisiksi malleiksi.

Ammattimallia Saarimaa kuvaa iskusanoilla ”puulla parempiin päiviin”. Am-
mattimallissa metsä konkretisoitui puina metsänhoitajan mielessä. Mallissa ko-
rostui metsän tuottavuus ja kansantaloudellinen merkitys. Metsän talouskäyttö on 
metsänhoitajille melkeinpä kyseenalaistamaton itsestäänselvyys. Se nähdään kes-
keisenä tekijänä Suomen kansantalouden ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
Ammattimalliin kuuluu kehuminen sillä, että Suomessa kasvaa enemmän puuta 
kuin koskaan aikaisemmin. Tällöin puuraaka-aineen määrä korvaa tavallaan laadun 
eli metsä kokonaisuutena ja metsän monikäyttö jäävät sivuseikoiksi285. 

Viimeisten parin vuosikymmenen kuluessa on ekologinen käsitys metsästä nous-
sut entistä keskeisemmäksi asiaksi metsänhoitajien ajattelumaailmassa. Aikaisem-
min metsä on saatettu nähdä yksipuolisesti puuntuotantopaikkana, mutta nykyisin 
metsä mielletään laajemmin monimutkaiseksi ekosysteemiksi, jonka toiminta ja 
monimuotoisuus tulisi turvata. Esimerkiksi monikäytön termi, joka on tullut met-
sänhoitajien puheissa esille jo kauan, kuvastaa Saarimaan mukaan laaja-alaista 
käsitystä metsästä286.

282 Esimerkiksi Yrjö Haila on kirjoittanut seuraavasti: Metsäalan ammattieetos on osa suomalaista metsä-
mysteeriä. Sen taustana on silkka, puhdaspiirteinen hyötyajattelu: Mitä enemmän metsästä saadaan irti 
puuta ja taloudellista voittoa, sen parempi (Saarimaa 1994, s. 146).

283 Saarimaa 2003, s. 3.

284 Saarimaa 1998, s. 183.

285 Saarimaa 1998, s. 183.

286 Saarimaa 2003, s. 5.
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Metsänhoitajien persoonalliset mallit ilmentävät metsänhoitajan omia kiinnos-
tuksen kohteita metsään liittyvissä kysymyksissä ja tavallaan pehmentävät äärim-
mäistä utilismia. Malleissa tuli esille paljonkin humanismin pilkahduksia.

Ihmiskeskeinen malli ei sinänsä ollut ristiriidassa ammattimallin kanssa, mutta 
siinä metsäkäsitys tuli esille monivivahteisempana kuin ammattimallissa. Metsässä 
koettiin olevan muitakin tärkeitä asioita kuin ”markat ja motit”. Mallissa katsottiin 
metsänhoidon turvaavan metsän säilymisen ja takaavan suomalaisille taloudellista 
turvallisuutta. Metsänhoito nähtiin ihmiskeskeisessä mallissa ehkä enemmän huo-
lenpitona metsästä ja laajemmin koko metsäekosysteemin hyvinvoinnin takeena.

Ihmiskeskeisyys tarkoittaa mallissa sitä, että metsä nähtiin kuitenkin ihmisen 
tarpeista käsin eli metsää voitiin hyödyntää muun muassa ulkoilun, luonnon tuot-
teiden keruun ja muun harrastustoiminnan merkeissä. Toisaalta tässä mallissa 
korostuivat monikäyttöarvot ja luonnonsuojelu, sillä monimuotoisuus ja lajirikkaus 
nähtiin rikkautena sinänsä287.

Metsäkeskeinen malli oli ammattimalliin verrattuna melko ristiriitainen. Metsäl-
lä katsottiin olevan itseisarvoa, eli metsä on arvokas ja tärkeä sen vuoksi, että se on 
olemassa. Metsän arvoa ei mitattu hyötykäytön näkökulmasta. Samalla kyseenalais-
tettiin koko metsänhoito, sillä metsän sanottiin kasvavan ilman hoitoakin. Puuston 
hakkuu ja metsän uudistaminen voivat olla suuria häiriötekijöitä metsäekosystee-
min toiminnalle ja ihminen saattaa olla karkeasti ajatellen pahin uhka metsälle. 
Pienimuotoinen metsän antimien hyödyntäminen oli kuitenkin sallittavaa288. 

Persoonallisia malleja esiintyi haastatteluissa rinnan ammattimallin kanssa. 
Metsäkeskeisen mallin esiintyminen oli harvinaista, mutta se voitiin kuitenkin 
eritellä omaksi selvästi erottuvaksi kulttuuriseksi malliksi289. 

Metsänhoitajien metsäkäsitykset ovat muuttuvia. Esimerkiksi metsäopintojen 
valintaan on usein vaikuttanut jokin henkilökohtainen kiinnostus metsään, mutta 
opintojen kuluessa metsäkäsityksen näkökulma on muuttunut, niin että metsän 
hyödyntämisen ajatus ja sen tärkeys ovat nousseet entistä tärkeämmiksi290. Siinä 
voi nähdä metsämieshengen käsityksiä yhdenmukaistavaa vaikutusta.

Metsänhoitajien metsäkäsitysten rajoittuminen metsän taloudelliseen ja ekologi-
seen merkitykseen on Saarimaan mukaan291 kapea-alainen, koska lainsäädännönkin 
mukaan metsänhoidon tulisi turvata metsien ekologinen, ekonominen, kulttuuri-
nen ja sosiaalinen kestävyys. Rajoittuminen johtuu Saarimaan mukaan siitä, että 
taloudellinen ja ekologinen kestävyys ovat selkeimmin ymmärrettävissä ja niitä on 

287 Saarimaa 1998, s. 183.

288 Saarimaa 1998, s. 184.

289 Saarimaa 1998, s. 184.

290 Saarimaa 1998, s. 184.

291 Saarimaa 2003, s. 5.
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tutkittu paljon. Muiden käsitysten puolesta metsänhoitajien on vaikea ottaa kantaa, 
koska ne ovat hahmottomia, epämääräisiä ja yleisluonteisia tai teoreettisia käsitteitä. 

Metsätaloutta harjoitetaan metsänhoitajien maailmankuvan varassa. Metsän-
hoitajien metsien hoitoa ja käyttöä koskevissa mielipiteissä tulivat korostuneesti 
esiin metsäkäsityksissä ilmoitetut asiat. Metsä miellettiin taloudellisen hyödyn-
tämisen kohteeksi, mutta myös metsän ekologista merkitystä pidettiin tärkeänä. 
Metsän käyttöä koskevassa keskustelussa olivat tärkeimpiä tekijöitä käsitykset, jotka 
olivat muodostuneet metsänhoitajille koulutuksen ja ammatin kautta Metsänhoita-
jat perustelevat päätöksiään tieteellisillä tutkimustuloksilla ja sanovat toimintansa 
perustuvan parhaaseen saatavissa olevaan tietoon292.

Henkilökohtaista vastuutaan metsien käsittelyssä metsänhoitajat usein vähätte-
livät menemällä instituution taakse. Omaa valtaa vähäteltiin myös sanomalla, että 
metsänhoitajat antavat vain suosituksia, ja metsänomistaja viime kädessä tekee 
omaa metsää koskevat käyttöpäätökset. Metsänhoitajat viranomaisina valvovat, 
että omistajat tekevät lainmukaisia ratkaisuja. Toisaalta metsänhoitajat myönsivät 
olevansa mielipidevaikuttajia, jotka neuvonnassa ja opetuksessa voivat esittää omia 
käsityksiä ja vaikuttaa sitä kautta metsänomistajien päätöksiin293.

Saarimaa294 viittaa myös siihen, että tutkimuksessa esille tullut metsänhoitajien 
yhtenäinen käsitys metsien taloudellisesta hyödyntämisestä liittyy metsänhoitajien 
intressiin siinä mielessä, että he saavat elantonsa metsänhoidosta. 

Yhteenvetona Saarimaa toteaa, että metsänhoitajien ammattiryhmä on nykyi-
sin arvomaailmaltaan ja taustaltaan heterogeenisempi, hajanaisempi kuin se on 
ehkä ollut menneinä vuosikymmeninä. Hajanaisuudesta huolimatta metsänhoi-
tajilla on yhteneväisyyttä metsänkäsittelyä koskevassa ajattelussa. Metsänhoitajat 
käyvät yleensä läpi samankaltaisen koulutusprosessin ja työelämässä uudet asiat 
viedään läpi usein koko metsänhoitajakunnassa295. Sen tuloksena metsänhoitajien 
metsään kohdistamat toimet ovat yleensä koko ammattikunnan hyväksymiä. Toimia 
arvostelevat maallikot ja ammattikunnan toisinajattelijat saavat pahimmillaan osak-
seen halveksuntaa, koska eivät ymmärrä metsäasioita tai käsittävät ne eri tavalla296. 

3.2.3  meTsämieskulTTuurin arvioinTia – henkinen karTelli 

Saarimaa havaitsee tutkimuksessaan vain sellaiset metsämieskulttuurin ominaisuu-
det, jotka haastatellut metsänhoitajat ja ulkopuoliset ovat havaintoinaan kertoneet. 

292 Saarimaa 2003, s. 6.

293 Saarimaa 2003, s. 6.

294 Saarimaa 2003, s. 6.

295 Saarimaa 2003, s. 4.

296 Saarimaa 1998, s. 176.
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Sellaiset asiat, joista haastattelija ei osaa kysyä tai joita metsänhoitajat eivät itse-
kään tunnista ammattikunnan asenteiksi, eivät tule esille haastattelututkimuksissa. 
Harva metsänhoitaja tunnistaa ammattikunnan asenteiksi maatalousvastaisuuden 
tai yhteiskunnallisen sokeuden ja kaikkein vähimmin liiketaloudellisen osaamat-
tomuuden. Saarimaan haastatteluissa he toivoivat koulutuksen monipuolistamista 
muille aloille, mutta liiketalouden alaa he eivät maininneet.

Ammattikunnan asenteita ei metsänhoitajien piirissä havaita, sillä metsämies-
henki vaatii ammattikunnan yksimielistä hyväksymistä ”maailman paras metsäta-
lous” -asenteelle. Voidaan puhua henkisestä kartellista, niin kuin eräs pakinoitsija 
on metsänhoitajien asenteita kuvannut297. Sen seurauksena metsänhoitajat eivät 
keskustele sisäisesti saati julkisesti metsäalan ongelmista. Keskustelun puuttumi-
seen ovat muutamat metsänhoitajatkin viitanneet, mutta ani harva on havainnut 
sen merkityksen käytännön toimenpiteille. Yksi harvoista on ollut Väinö Koivisto. 
Hän arvostelee vuonna 1982 voimakkaasti metsänhoitajien liioiteltua yksimieli-
syyden vaatimusta..

”Yksimielisyyden vaatimisessa on menty liian pitkälle. Avointa keskustelua 
menettelytavoista ei käyty. Sorruttiin vertaansa vailla olevaan kaavamaisuu-
teen. Monipuolisempia menettelytapoja vaatineet ja käyttäneet ammattimiehet 
vaiennettiin kaikessa hiljaisuudessa hallinnollisin keinoin ja lainvalvojan arvo-
valtaan nojaten”298. 

Koiviston kirjoituksen ajankohdasta lähtien metsänhoitajien keskustelukulttuuri 
on ennemmin taantunut kuin edistynyt. Nykyisin puuttuu ammatillisen keskustelun 
areenakin, sillä muun muassa Metsä ja Puu lehti, jossa Koiviston kirjoitus julkais-
tiin, lopetti ilmestymisen vuonna 1992. Internetissä on metsäalaa koskevia tai sitä 
sivuavia keskustelupalstoja, mutta niissä keskustellaan useimmiten nimimerkkien 
suojassa, mikä ei anna mahdollisuuksia keskusteluun asiallisilla perusteilla. Suo-
menkielistä metsätieteellistä keskustelupalstaa, jossa keskusteltaisiin omilla nimillä, 
ei ainakaan vielä vuonna 2012 ole ollut internetissä.

Saarimaa ei kiinnitä huomiota haastateltujen metsänhoitajien työnantajaorga-
nisaatioihin. Metsänhoitajien työnantajatahoina Saarimaan luettelee valtion met-
säomaisuudesta huolehtimisen, luonnonvara- ja metsäsuunnitelmien laatimisen, 
metsänomistajien ja metsätoimihenkilöiden neuvonnan ja koulutuksen sekä toi-
minnan konsultteina, opettajina, tutkijoina ja johtajina metsäalan organisaatioissa 
ja yrityksissä.

Työn Saarimaa mainitsee vain yhtenä kulttuurimallin osatekijänä. Saarimaan299 
mukaan kulttuurimallien syntyyn ja rakentumiseen on kerrostunut aineksia kas-

297 Luukkonen 2007.

298 Koivisto 1982, s. 21. Ylimetsänhoitaja Koivisto oli kirjoituksen ajankohtana eläkkeellä Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n omien metsien hoitajan tehtävistä.

299 Saarimaa 1998, s. 184.
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vuympäristöstä, lapsuuden tapahtumista, opiskelusta, työstä, kokemuksista sekä 
yleisistä aate- ja kulttuurivirtauksista.

Metsänhoitajien työnantajaorganisaatioiden sivuuttaminen ei vaikuttane tut-
kimuksen tuloksiin, sillä työnantajalla ei juurikaan ole merkitystä metsänhoitajan 
asenteille ja kannanotoille. Reunalan mukaan Hahtola on kuvannut metsänhoitajien 
asenteita vuonna 1973 näin: ”Meistä metsäammattimiehistä koulutetaan ennen 
kaikkea suurmetsätalouden palvelijoita, ja olipa työnantajamme mikä tahansa me 
aina ajattelemme niin sanottua metsätalouden etua, kansantaloutta, metsäasiaa 
ja rationalisointia. Me toimimme täsmälleen samalla tavalla olipa työpaikkamme 
sitten lautakuntalaitoksessa, teollisuudessa tai MTK:ssa”300.

Metsämieshenki korostaa metsänhoitajien ammatillista tietoisuutta. Metsän-
hoitajat kokevat olevansa yhteiskunnassa tärkeää tehtävää hoitava ammattikun-
ta, professio, jonka tehtäväksi on annettu maan metsien hoitaminen. Tehtävän 
katsotaan vaativan metsäalan itsenäisyyttä, minkä arvioidaan nostavan metsäalan 
arvostusta ja näkyvyyttä.

Tätä tutkimusta varten tehdyissä metsätalouden tilan tutkimuksissa on pää-
dytty tuloksiin, että metsätalouden itsenäisyydellä on ollut arvaamattoman suuri 
vahingollinen vaikutus maaseudun elinkeinoelämälle. Itsenäisellä metsäalalla rea-
lisoituvat maatalousvastaisuuden, liiketaloudellisen osaamattomuuden ja yhteis-
kunnallisen sokeuden asenteet.

Metsänhoitajakunta sai maatalousvastaiset asenteet jo synnyinlahjakseen, sil-
lä maatalouden torjunta valtion metsistä annettiin ammattikunnan tehtäväksi jo 
ammattikuntaa perustettaessa vuoden 1851 metsäasetuksella. Sitä käsitellään seu-
raavassa luvussa. 

3.3  Metsähallituksen perustaminen – metsänhoitajien  
 ammattikunnan synty

Metsänhoitajien ammattikunta syntyi 1800-luvun puolivälissä maatalouden ja met-
sätalouden välisen kiistan saattelemana. Senaatin asettama metsäkomitea, joka 
valmisti vuonna 1842 ehdotuksen uudeksi metsäasetukseksi, käsitteli muun ohella 
mahdollisuutta perustaa erityinen metsävirkakunta valtion metsiä varten, mutta 
päätyi siinä kielteiselle kannalle. Komitea perustelee kantaansa sillä, että valtion 
liikamaat voimassa olevien lakien perusteella siirtyvät yksityiseen omistukseen301. 

Suomessa nähtiin siihen aikaan valtion metsät reservinä kasvavan väestön 
asuttamisessa torppareina uudistiloille. Vuonna 1757 aloitetun Isojaonkin yhtenä 

300 Reunala 1973a.

301 Helander, A. 1949, s. 70.
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tavoitteena oli maan hankkiminen valtion asutustoimintaa varten302. Valtion met-
sien asuttaminen oli hyvin vapaata. Uudistilan sai hakemuksesta perustaa valtion 
asumattomalle liikamaalle. Tilojen perustamista edistettiin antamalla 15-30 vuoden 
verovapaus kruunulle maksettavasta verosta. 

Valtion metsien asuttaminen oli merkittävä yhteiskunnallisia oloja tasapainot-
tava tekijä, sillä se vähensi tilattoman väen osuutta. Runsaiden valtion metsien 
alueella Pohjois-Suomessa tilattoman väen osuus oli 1800-luvun alkupuolella pie-
nempi kuin muualla maassa303.

Metsäkomitea otti kielteisen kannan myös ajatukseen, että julkinen valta alkaisi 
holhota yksityistä metsänkäyttöä304. Komitean asetusehdotus jätti päävastuun met-
sien hoidosta ja käytöstä edelleenkin läänien kuvernööreille, jotka voisivat käyttää 
apunaan metsiin perehtyneitä maanmittareita.

Komitean laatimaa asetusehdotusta ei hyväksytty säädösten perustaksi, sillä 
Senaatin valtiovarain toimituskunnan päällikkö L.G. von Haartman vaati siihen 
huomattavia muutoksia. Hän paheksui ankarasti kruununmetsien käyttöä uudis-
asutukseen ja muihin viljelyksiin sekä metsien haaskausta, joka sahateollisuuden 
kasvun myötä oli laajentunut huomattaviin mittoihin305. Hän vaati laajamittaista 
metsien käytön valvontaa, joka oli ulotettava myös yksityismetsiin. Pääosin kui-
tenkin kunnioitettaisiin talonpoikien oikeuksia. Tämä myönnytys johtui silloisista 
poliittisista oloista; kansalaiset olivat heränneet vaatimaan vapauksia306.

Valtion metsistä von Haartman vaati muodostamaan pysyvän metsäomai-
suuden, jonka hoitamista varten olisi luotava erityinen virkakunta. Virkamiesten 
kouluttamista varten olisi perustettava metsäopisto ja lähetettävä nuoria miehiä 
opiskelemaan metsätieteitä ulkomaisissa akatemioissa. Haartman ehdotti uuden 
metsäkomitean asettamista, mikä toteutuikin vuonna 1849307.

Uusi komitea käytännössä kirjasi mietinnökseen Haartmanin esittämät tavoit-
teet. Niinpä komitea otti uudisasutukseen juuri päinvastaisen kannan kuin aiempi 
komitea. Komitea totesi, että vuoden 1805 metsälaki ja vuoden 1842 komitean 
metsälakiehdotus edustavat lainsäädäntöä, joka perustui väärään näkökantaan ja 
valtiontaloudelliseen erehdykseen. Kokemus oli nimittäin osoittanut, että maan tila 
voidaan saattaa vaaraan, jos metsämaita käytetään rajattomasti uudisasutukseen 
ja muihin viljelyksiin308.

Tämä komitean kannanotto herätti ankaraa arvostelua, sillä se katsottiin asu-
tuksen ja maatalouden periaatteelliseksi vastustamiseksi ja siitä syystä onnettoman 

302 Ruuttula-Vasari 1995, s. 124.

303 Ruuttula-Vasari 2004a, s. 97.

304 Helander, A. 1949, s. 70.

305 Tasanen 2004, s. 232. 

306 Parpola ja Åberg 2009, s. 23

307 Helander, A. 1949, s. 76.

308 Helander, A. 1949, s. 76.
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ja kohtalokkaan käsityksen ilmaisuksi309. Komitean kannanotot otettiin kuitenkin 
lähes sellaisinaan asetukseen, joka siten sai Haartmanin hahmotteleman sisällön. 
Keisari vahvisti asetuksen 9.9.1851310. 

Asetusta toimeenpanevan virkakunnan perustamiseen oli ryhdytty jo muutamaa 
kuukautta ennen asetuksen antamista Tammikuun 14 päivänä 1851 annettiin kei-
sarillinen julistus väliaikaisen metsänhoitohallituksen perustamisesta. Uusi laitos 
asetettiin maanmittaushallituksen yhteyteen ja sai nimen ”Maanmittaus- ja met-
sänhoidon ylihallitus”311. Laitoksen virkamiehiä alettiin nimittää metsänhoitajiksi312. 
Metsänhoitolaitos vakinaistettiin vuonna 1859, mikä katsotaan metsähallituksen 
perustamisvuodeksi313.

Helanderin314 mukaan metsähallituksen tehtäväksi olisi annettu myös yksityis-
metsiin kohdistuva valvonta ja opastus. Peurakoski315 kuitenkin osoittaa, ettei val-
tionmetsien hallintoa koskevassa ohjesäännössä ole siitä mitään mainintoja eikä 
metsälain noudattamisen valvonta siis kuulunut valtiometsien metsänhoitajien teh-
täviin. Yksityismetsien käytön rajoitukset jäivät vuoden 1851 asetuksessa entiselleen 
eli vuoden 1789 annetun lain mukaisiksi. 

Metsähallituksen perustaminen merkitsi uuden ammattikunnan syntymistä 
maahan. Metsien hallintoon tarvittiin ammattimiehiä, joilla oli asiantuntemusta 
metsien käsittelyssä jatkuvan puuntuotannon ylläpitämiseksi. Ensimmäiset met-
sänhoitajat olivat maanmittareita, jotka olivat saaneet metsäalan koulutusta pää-
asiassa Saksassa. Vuonna 1858 perustettiin Evon metsäopisto metsänhoitajien 
kouluttamista varten. 

Metsänhoitajat toimivat lähes yksinomaan metsähallituksen virkamiehinä 
1800-luvun lopulle saakka. Teollisuuden palveluksessa oli vain muutamia met-
sänhoitajia316. Yksityismetsätalouden tehtävissä toimi vuodesta 1878 alkaen kaksi 
metsänhoitajaa metsähallituksen virkamiehinä ja vuodesta 1884 alkaen yksi Suo-
men metsänhoitoyhdistyksen palkkaama metsänistuttaja, jonka palkkaamiseen 
senaatti oli myöntänyt avustusta317. 

309 Helander, A. 1949, s. 76.

310 Tasanen 2004, s. 235.

311 Helander, A. 1949, s. 81; Laitakari 1960, s. 107; Leikola 1998, s. 9.

312 Tasanen 2004, s. 45.

313 Helander, A. 1949, s. 83.

314 Helander, A. 1949, s. 82.

315 Peurakoski 1912.

316 Kahiluoto 1986, s. 15

317 Makkonen 1977, s. 75
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3.4  Ristiriidat metsänhoitajien ja talonpoikien välillä –  
 maatalousvastaisuuden synty

Vuoden 1851 metsäasetuksella aloitettiin uusi käytäntö maan talouspolitiikassa. 
Valtion metsätalous eriytettiin itsenäiseksi toimialaksi irralleen maan talouselä-
mästä. Se oli ensimmäinen tapahtuma tulevien tapahtumien pitkässä sarjassa, joilla 
metsätaloutta eriytettiin maataloudesta. 

Asetus nimittäin oli, niin kuin edellä on todettu, jyrkässä ristiriidassa silloisten 
maatalouteen perustuvien elinkeino-olojen kanssa. Siihen saakka valtion metsillä 
oli edistetty maan elinkeinoelämää sijoittamalla kasvavaa väestöä uudisasukkaina 
valtion metsiin. Uusi asetus pysäytti tämän silloisissa oloissa lähes ainoan ihmisten 
toimeentulon lähteen hyväksikäyttämisen. Syystäkin asutuksen ja maatalouden 
vastustamista arvosteltiin onnettomaksi ja kohtalokkaaksi käsitykseksi.

Ristiriita asetuksen ja maan talouselämän välillä korostui, kun asetuksessa li-
sättiin sahateollisuuden rajoituksia, jotka jo ennestään olivat voimakkaita. Asetuk-
sen päätarkoitus näyttäisi olleen metsien säästäminen vuoriteollisuuden tarpeita 
varten318. Kuitenkaan metsien säästämistä voimakkaasti ajanut von Haartman ei 
nähnyt rautateollisuudellakaan suurta tulevaisuutta319, 320. 

Todellinen syy asetuksen säätämiselle oli metsien loppumisen uhkan torjumi-
nen, sillä uhasta vallitsi maassa jokseenkin yksimielinen käsitys. Kaikki ajan merkit 
vahvistivat kuvaa metsien huonosta tilasta. Selvää kuvaa siitä, mitä varten metsät 
oli säilytettävä, ei ollut von Haartmanillakaan321.

Metsänhoitajien tehtäväksi tuli uuden metsäpolitiikan toimeenpano. Uudistilo-
jen perustaminen valtion metsiin pysähtyi lähes kokonaan. Pääosa valtion metsistä 
oli tarkoitus julistaa kruununpuistoiksi metsätalouden harjoittamista varten. Asu-
tukseen voitiin käyttää vain maita, joita ei tarvittu metsätalouden harjoittamista 
varten322.

Tilattoman väestön asuttamista tutkineen komitean mukaan oli tunnettu tosi-
asia, että metsänhoitajat eivät olleet edistäneet asutusta kruununmetsissä. Joskus 
lupa uudistilan perustamiseen annettiin, kun menestymisen edellytykset olivat 
poikkeuksellisen selvät. Joissakin hoitoalueissa taas metsänhoitaja oli johdonmu-
kaisesti kieltäytynyt antamasta hakijalle puoltolausetta323. Esimerkiksi Kolarin kun-
nan alueella, jossa oli runsaasti valtion metsiä, ei vuoden 1854 jälkeen perustettu 
yhtään uudistilaa324.

318 Kuisma 1993, s. 181

319 Kuisma 1993, s. 186

320 Parpola ja Åberg 2009, s. 24

321 Parpola ja Åberg 2009, s. 24.

322 Ruuttula-Vasari 2004a, s. 99.

323 Ruuttula-Vasari 1995, s. 125

324 Ruuttula-Vasari 1995, s. 99
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Ihmisten toimeentuloa vaikeuttavat toimenpiteet aiheuttivat vakavia ristirii-
toja maaseudun ihmisten ja metsänhoitajien välillä. Metsänhoitajista tuli vihattu 
ammattikunta.

Ristiriitoja lisäsi valtion metsissä vallinnut tilanne, joka muistutti kehitysmaissa 
nykyisin vallitsevaa tilannetta325. Maaseudun ihmiset olivat tottuneet käyttämään 
valtion metsiä ikimuistoiseen käytäntöön nojautuen ikään kuin kylien yhteisinä 
metsinä. Mauno Pekkala326 kuvaa tilannetta täydelliseksi sekasorroksi varsinkin 
asutusolojen osalta. Niihin asetuttiin asunaan milloin kaskeamisen, milloin met-
sästyksen tai kalastuksen tarkoituksessa ja puuta varastettiin yleisesti327. 

Pekkalan328 mukaan asumuksia oli niin paljon, että uuden viraston ensimmäi-
seksi ja tärkeimmäksi tehtäväksi tuli juuri asutusolojen järjestäminen. Asumuk-
sista muodostettiin metsänvartijatorppia, toisista tehtiin ns. kruununmetsätorppia 
ja loput häädettiin asumuksen huonon aseman tai muun sellaisen syyn vuoksi. 
Asukkaiden heikon sosiaalisen tilanteen vuoksi metsänhoitajat joutuivat torppien 
tarkastuksissa hankaliin tilanteisiin, kun yrittivät toimia inhimillisesti. Ohjeet ja 
asetukset oli laadittu sellaisia olosuhteita varten, jotka eivät voineet toteutua syvällä 
kruununmetsissä329. 

Torppareiden kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen, kontrahtiin, sisältyi torppien 
verollepano ja päivätyövelvollisuus, joita alettiin soveltaa 1860-luvun alussa. Ne 
aiheuttivat vastustusta, koska siihen saakka kruununmetsiä oli totuttu käyttämään 
vapaasti. Verollepano merkitsi sitä, että vapaa uudisasuttaja muuttui torppariksi. 
Joskus vuokrasopimuksen allekirjoituksesta kieltäydyttiin330. 

Pekkalan mukaan jyrkkä käänne uudisasutuksen torjumisessa tapahtui äkillisesti. 
Toimenpiteet oli tehty muutamassa vuodessa ja niiden vaikutus oli koskenut ki-
peästi muutamien seutujen elämään331. Sekasortoiset asutusolot valtion metsissä 
saatiin järjestykseen, mutta sen sijasta maaseudun ihmisten elinkeino-olot joutuivat 
sekasortoiseen tilaan. 

Ruuttula-Vasari332 toteaakin, että ”metsänhoitajat eivät voineet yksinkertai-
sesti ymmärtää, että metsä saattoi olla pohjoissuomalaisen koti, talouden turva 
ja elinkeino. Ja jos metsänhoitaja oppikin ymmärtämään paikallisia olosuhteita 
ja luovimaan väestön joukossa, niin vastaavasti keskusvirasto Helsingissä oli 
kaukana pohjalaisten todellisuudesta”. 

325 Leikola 2005, s. 152.

326 Pekkala 1915, s. 298.

327 Ruuttula-Vasari 2004a, s. 176.

328 Pekkala 1915, s. 298.

329 Ruuttula-Vasari 2004a, s. 114.

330 Ruuttula-Vasari 2004a, s. 103, 106.

331 Pekkala 1915, s. 298.

332 Ruuttula-Vasari 2002, s. 17.
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Suurinta katkeruutta ja näkyvintä julkisuutta sanomalehdistössä herättivät torp-
pareiden häädöt. Joskus häätöön liittyi torpan hävitys. Häätöihin oli ainakin muo-
dollisesti lailliset perusteet, sillä ne tehtiin aina oikeuden päätöksillä333. 

Talonpoikien katkeruus purkautui myös valtiopäivillä, jossa talonpoikaissää-
dyn edustajat toistuvasti arvostelivat metsänhoitajia tehtäviinsä sopimattomiksi 
ja metsähallitusta tarpeettomaksi. Jo 1862 talonpoikaissäädyn edustajat valittivat 
sitä, että maiden jouduttua kruunun haltuun uudisasutus oli estynyt. Maatalous oli 
työnnetty syrjään metsätalouden tieltä. Talonpoikaissäädyn puheenjohtajan mie-
lestä metsähallinto piti torppareita rosvojoukkona334. 

Metsänhoitajien päätyötä ensimmäisinä vuosina olivatkin vuosikertomusten 
mukaan puiden varkauksien selvittely335. Puiden varastaminen valtion metsistä 
oli maan tapa, jota kansa ei pitänyt rikoksena lainkaan. Ainakin jossakin osassa 
maata valtion metsien luvaton käyttö oli tilattoman väestön elinkeino336. Varkauk-
sia estämään asetettuja metsänvartijoita uhkailtiin ja pahoinpitelyjäkin tapahtui. 
Tornionjokilaaksossa metsänvartijat varustettiin ampuma-aseilla337. 

Vuonna 1872 talonpoikaissääty vaati sekä metsähallituksen että metsänhoita-
jien koulutuslaitoksen, Evon metsäopiston, lakkauttamista338. Kehitys oli kuiten-
kin päinvastaista. Vuonna 1877 senaatti antoi julistuksen, jonka mukaan valtion 
metsien asutuksesta päättäminen annettiin pääosalta metsänhoitajien tehtäväksi. 
Metsänhoitajien oli tutkittava sekä uudistalon pelloksi aiotun maan soveltuvuus 
maanviljelykseen, että ennen muuta se, aiheuttiko uudistalo haittaa valtion met-
sätalouden harjoittamiselle339. 

Paine uudistilojen perustamisen sallimiseen näyttää kuitenkin vuosisadan lop-
pua kohti kasvaneen niin suureksi, että vuonna 1892 annettiin uusi asetus asutuksen 
edistämiseksi. Asetuksessa määrättiin niihin lääneihin, joissa oli runsaasti valtion 
metsiä, asetettavaksi erityinen tutkimuslautakunta. Sen jäseniksi läänin kuvernööri 
kutsui metsänhoitajan, maanmittarin ja kaksi paikallisia oloja tuntevaa henkilöä. 
Lautakuntien tuli tehdä ehdotuksia uudistilojen perustamisesta viljelykseen so-
piville valtion maille340. Metsähallitus ja metsänhoitajakunta vastustivat asetusta 
jokseenkin yksimielisesti341.

333 Ruuttula-Vasari 1995, s. 55.

334 Ruuttula-Vasari 1995, s. 124.

335 Muita metsänhoitajien töitä olivat metsien kartoittaminen ja puun myynti (Ruuttula-Vasari 2004, s. 102). 
Puukaupat olivat metsän hakkuuoikeuksien myyntejä eli konsessioita (puun pystykauppoja). Hakattavien 
puiden merkitsemisen eli leimauksen tekivät metsänhoitajan johtamat työryhmät, mutta hakkuun teettivät 
puun ostaneet metsäyhtiöt. Metsähallitus lopetti puiden pystyynmyynnin vasta 1950-luvulla.

336 Tasanen 2004, s. 193.

337 Ruuttula-Vasari 2004, s. 186.

338 Vaara 1990, s. 231; Ruuttula-Vasari 1995, s. 124.

339 Helander, A. 1949, s. 291.

340 Laitakari 1960, s. 38

341 Makkonen 1977, s. 73
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Uudistilojen perustamisen tarve silloisissa maatalouteen perustuvissa elinkeino-
oloissa johtui osaltaan maatilojen jakamisen rajoituksista342. Yleensä vanhin poika 
jatkoi talonpitoa ja nuoremmat pyrkivät valtion maalle torppareiksi. Uudistilojen 
perustamisen vaikeutuminen saattoi olla merkittävänä syynä laajaan Amerikan siir-
tolaisuuteen 1850-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Siirtolaisista oli toiseksi suurin 
ryhmä sellaiset talollisten pojat ja tyttäret, joille ei riittänyt toimeentuloa kotitilalla 
ja joille ei ollut tarjolla edes torppaa tai muuta omaa maata343. 

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan Lestijärven kuntakokous teki vuon-
na 1867 päätöksen pyytää läänin kuvernööriltä lupaa kaikkien kuntalaisten muutta-
miseen siirtolaisiksi Venäjälle Kovdorin lääniin344. Syyksi ilmoitettiin valtion metsien 
käytön kieltäminen.

Siirtolaisuutta koskevissa tutkimuksissa ei valtion metsien käytön rajoituksia 
tiettävästi mainita siirtolaisuuden syynä muuten kuin äsken mainittuna viittauk-
sena ”ei tarjolla edes torppaa”. Siirtolaisuuden tutkijat eivät näytä kiinnittäneen 
huomiota samanaikaisiin metsäalan tapahtumiin, vaikka aihetta siihen olisi antanut 
muun muassa havainto talollisten poikien ja tyttärien suuresta muuttajien ryhmäs-
tä. Vastaava metsäalan sivuuttaminen massamuuton syynä tapahtui sata vuotta 
myöhemmin, kun selitettiin 1960-luvun massamuuton ”Suuren muuton” syitä345. 

Toimintaympäristön vihamieliset asenteet saivat metsänhoitajat hakemaan tu-
kea toisistaan. Pohjois-Suomen metsänhoitajat perustivat jo vuonna 1862 metsän-
hoitoyhdistyksen, jonka perustamisen yhdeksi syyksi Makkonen mainitsee väes-
tön karsaan suhtautumisen ruotsinkielisiin virkamiehiin. Yhdistystä ei kuitenkaan 
laillistettu, koska silloisissa valtiollisissa oloissa yhdistys olisi herättänyt epäilyjä 
kapinahankkeista346. 

Valtiolliset olot muuttuivat seuraavalla vuosikymmenellä, minkä ansiosta met-
sänhoitajakunta saattoi perustaa vuonna 1877 yhdyssiteekseen Suomen metsän-
hoitoyhdistyksen347. Yhdistys lienee käytännössä ollut metsänhoitajien ammattiyh-
distys348. Ammatillinen edunvalvonta yleensäkin otti siihen aikaan ensiaskeliaan 
eikä virkamiesten ammatillista edunvalvontaa silloisissa yhteiskunnallisissa oloissa 
varmaankaan ollut soveliasta kirjoittaa selkeästi näkyviin. Makkonen viittaa use-

342 Jutikkala 1958, s. 302

343 Wikipedia

344 Ruuttula-Vasari 2004b

345 Vaara 2010, s. 99

346 Makkonen 1977, s. 21

347 Makkonen 1977, s. 31

348 Metsänhoitajien valtakunnallisena ammatillisena yhdistyksenä Suomen Metsäyhdistys olisi maan vanhin 
ammattiliitto. Vanhimmaksi mainittu Suomen kirjaltajaliitto perustettiin vuonna 1894. Siihen kuuluva 
Helsingin kirjatyöntekijöiden yhdistys perustettiin 1869. Pohjois-Suomen metsänhoitajien yhdistys, jolla 
näyttää olleen selvästi ammattiyhdistyksen luonteiset tarkoitusperät, perustettiin siis seitsemän vuotta 
ennen ensimmäistä työntekijöiden yhdistystä.
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assa kohdassa siihen, että yhdistys oli käytännössä metsähallituksen palveluksessa 
olevien metsänhoitajien toveripiiri349. 

3.5  1800-luvun perintö metsätaloudelle

Metsänhoitajien ja talonpoikien välinen vihamielisyys oli 1800-luvulla molemmin-
puolista. Samanaikaisesti, kun talonpojat olivat katkeroituneita metsänhoitajille 
toimenpiteistä, joilla rajoitettiin heidän vähiä elannon hankkimisen mahdollisuuk-
siaan, metsänhoitajat näkivät maata viljelevät talonpojat metsätalouden vihollisina.

Ruuttula-Vasari350 toteaakin, että kruununmetsät jättivät 1800-luvulta perinnök-
si metsäammattimiesten ja maaseudun asukkaiden molemminpuolisen epäluulon. 
Haanpään lausahdus, ”herroja on aina epäiltävä – erityisesti metsäherroja”, voi-
daan kääntää myös toisinpäin metsähallinnon virkamiesten ajatusmaailman mukai-
seksi: ”maalaisväestöä on aina epäiltävä – erityisesti kruununmetsien käyttäjiä”. 

Tällaisen perinnön saattelemana siirtyi metsänhoitajakunta uusiin tehtäviin 
uudella vuosisadalla. Metsähallituksen metsänhoitajat olivat olleet 1800-luvulla 
ikään kuin suuren kartanon palveluskunta, jonka tehtävänä oli ollut kartanonher-
ran omaisuuden hoitaminen ja suojeleminen ryösteleviltä alkuasukkailta. Evon 
metsäoppilaitoksessa ei ollut kasvatettu akateemisesti koulutettuja metsänhoitajia 
yhteiskunnan palvelukseen vaan metsänkasvatuksen ja metsänvartioinnin ammat-
timiehiä valtion metsien palvelukseen. 

Asutuksen torjumisen perinne valtion metsissä jatkui 1900-luvulla yhtä kauan 
kuin valtion metsiä käytettiin asutustarkoituksiin eli 1960-luvulle saakka. Eräs met-
sähallituksen metsänhoitaja kertoo metsähallituksessa vallinneista hyvin kielteisistä 
asenteista asutustoimintaa kohtaan. Asutusviranomaisia pidettiin ”maan ryöstäjinä” 
ja asutuksen palveluksessa olevia ammattivelimetsänhoitajia ”metsän raiskaajina”. 
Asutuskokouksissa valtaosa metsähallituksen metsänhoitajista vastusti ja arvosteli 
jyrkästi asutustoimintaa351.

Uuden vuosisadan alkaessa metsänhoitajien tehtävät alkoivat laajentua valtion 
metsien ulkopuolellekin, kun heitä tarvittiin yhteiskuntaa palveleviin tehtäviin. 
Maassa aloitettiin metsäntutkimus ja metsäalan ammattimiesten koulutus sekä 
akateemisella tasolla että alemman tason ammattikouluissa. Niiden järjestäminen 
sekä tutkimuksen ja opetuksen alojen valitseminen tuli metsänhoitajien tehtäväksi. 
Järjestämistä kuvataan seuraavassa luvussa.

Vuosisadan vaihteessa ulotettiin metsänhoitajien tehtävät myös talonpoikien 
metsiin; niiden samojen talonpoikien, joiden kanssa oli vallinnut lähes sotatila 

349 Makkonen 1977, s. 84, 98, 101

350 Ruuttula-Vasari 1995, s. 136.

351 Viranko 1988.
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1800-luvulla. Valtion metsissä metsänhoitajat olivat tottuneet käyttämään isännän 
valtaa. Talonpoikien metsissä he olivat yhtäältä yhteiskunnan palvelijoita, joiden 
tehtävänä oli vaatia talonpoikia noudattamaan metsien käsittelyä koskevia sää-
döksiä, toisaalta talonpoikien palvelijoita, jotka neuvomalla pyrkivät ohjaamaan 
talonpoikia oikeaan metsien käsittelyyn. 

Muutosprosessi valtion metsäherrasta yhteiskunnan palvelijaksi on ollut hidas. 
Aina 1960-luvulle saakka akateemiseen metsänhoitajan tutkintoon sisältyi vuoden 
harjoittelu metsähallituksen hoitoalueessa ja virkatutkinnon suorittaminen met-
sähallituksessa. Prosessi kartanonherran palvelijasta yhteiskunnan ja talonpojan 
palvelijaksi on vieläkin kesken, kuten metsätalouden tilan kuvauksesta havaittiin.

3.6  A.K. Cajander maatalousvastaisten asenteiden  
 vakiinnuttajana

Maan metsäalaa johtamaan kutsuttiin 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 
puolivälissä vastaväitellyt 24-vuotias tohtori, kasvitieteilijä A.K. Cajander352. Hän 
suoritti vuonna 1906 myös metsänhoitajan tutkinnon. Cajanderin ensimmäiseksi 
tehtäväksi tuli järjestää korkeimman metsäopetuksen siirto Evolta Helsingin yliopis-
toon vuonna 1908. Metsäopetus kytkettiin maanviljelystaloudelliseen osastoon, joka 
oli perustettu filosofisen tiedekunnan yhteyteen, kun korkein maatalouden opetus 
oli vuonna 1902 siirretty Mustialasta Helsinkiin. Tältä osastolta uusi metsäopetus 
sai kaivattua tukea mutta myös holhousta, joka ei miellyttänyt Cajanderia353. 

Cajanderilla näyttää olleen voimakas vastenmielisyyden asenne maataloutta 
kohtaan. Hän koki maatalouden metsätalouden kilpailijaksi niin yhteiskunnan tu-
kitoimenpiteistä kuin maatilatalouden harjoittajan intresseistäkin. Cajander esitti 
usein kerettiläisiä käsityksiä maan talouspolitiikasta yleensä ja varsinkin maata-
louden erikoisasemasta. Maatalouden tukemista hän arvosteli muun muassa tie-
teellisessä julkaisussa esitetyllä laskelmalla, jossa osoitti, kuinka maatalousalan 
määrärahat valtion budjetissa olivat kahdeksan kertaa suuremmat kuin metsäalan 
määrärahat354. Tällainen asenne luonnollisesti toi hänelle vihamiehiä maatalous-
miesten taholla355. 

Cajander katsoi, että Suomen maataloudella ei ollut tulevaisuutta. Maatalous 
oli hänen mukaansa tullut kannattamattomaksi, koska kaskeamisen lopettaminen 
oli lopettanut kaskiahot, joilta lehmien talviruokintaheinä oli saatu. Sen vuoksi 
jouduttiin karjanrehukin kasvattamaan pelloissa. Maatalous eli Cajanderin mu-

352 Helander, A. 1949, s. 465, Leikola 2005, s. 227.

353 Helander, A. 1949, s. 466.

354 Cajander 1912b, s. 561.

355 Helander, A. 1949, s. 479.
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kaan rakenteellista pulakautta ja sen kannattavuus aina vain heikkenee. Sen sijaan 
puunhinnat tulevat kohoamistaan kohoamaan ja siten parantamaan metsätalouden 
kannattavuutta356. 

Yksityismetsätaloutta Cajander arvosteli kirpeästi. Sen sijaan puunjalostusteol-
lisuuden harjoittamaa metsätaloutta hän ihaili357. Samaa mieltä lienee ollut maan 
koko metsänhoitajakunta, sillä 1800-luvulla tehtiin toistuvasti ehdotuksia yksityis-
metsien yhdistämisestä yhteismetsiksi. Kun 1920-luvulla ruvettiin rajoittamaan 
metsäyhtiöiden maanostoja, arvosteltiin maatilojen metsänomistusta siitäkin, että 
metsän antamat helpot tulot aiheuttavat velttoutta maatalouden kehittämisessä. 
”Metsän myynnin kautta saadut tulot ovat vain maanviljelyksen ja karjanhoidon 
jarruna”, kirjoitettiin 1920-luvulla358. 

Myös vuonna 1912 hyväksyttyä metsäasetusta Cajander arvosteli viljelijöiden 
suosimisesta. Hän kuvasi kuinka kotitarvepuun hakkuun jättäminen asetuksessa 
vapaaksi sallii ns. maanviljelijän haaskata metsäänsä saadakseen polttopuuta riihen 
lämmitykseen, mutta yhtiö saa haasteen, jos se haaskaa metsäänsä saadakseen hal-
koja tehtaaseensa. Cajander valitti sitäkin, ettei metsäasetusta säädettäessä sosialis-
tien ehdotus metsänviljelyn vaatimisesta tietyissä tapauksissa tullut hyväksytyksi. 
Hänen mielestään sosialistit esiintyivät lain käsittelyssä muutenkin valistuneemmin 
kuin maalaisliittolaiset ja heihin liittyneet muut ultra-agrofiilit359.

Cajanderin maatalousvastaiset asenteet vaikuttivat voimakkaasti hänen toi-
miinsa metsäalan laitosten järjestämisessä. Hän pyrki eriyttämään metsätalou-
den maataloudesta niin toimialojen tasolla kuin metsätalouden käytännössäkin. 
Metsälaitosten eriyttämisellä maatalouden laitoksista ja opetuksellaan yliopistossa 
Cajander vakiinnutti metsänhoitajien maatalousvastaisuuden jokseenkin kaikkien 
metsäalan laitosten sisäiseksi kulttuuriksi. 

Cajanderin maatalousvastaisten asenteiden seurauksena muun muassa met-
sänhoitajien ammatissa tärkeä oppiaine, maanviljelyskemia ja fysiikka eli maape-
räoppi, jätettiin vähäarvoiseen asemaan. Nämä oppiaineet sisältyivät konsistorin 
ehdotukseen metsänhoitotutkinnon tutkintoaineista. Muiksi tutkintoaineiksi kon-
sistori ehdotti metsänhoidon, metsänarvioimisen ja metsäpolitiikan. Konsistorin 
ehdotuksen mukaan maanviljelyskemiaa ja fysiikkaa olisi opettanut sama opettaja, 
joka opetti samaa ainetta maatalouden opiskelijoille samassa maanviljelystaloudel-
lisessa osastossa, johon metsäopetus oli liitetty. Cajander vastusti maanviljelyskemi-
an ja fysiikan sisällyttämistä tutkintoaineiksi, sillä hän ei hyväksynyt maatalouden 
opettajia metsätutkinnon loppututkintoihin. 

356 Helander, A. 1949, s. 469; Cajander 1912b, s. 147.

357 Helander, A. 1949, s. 479.

358 Helander, A. 1949, s. 272.

359 Cajander 1912a, s. 301.
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Helanderin mukaan Cajanderin vastustukseen vaikutti sekin, että hänen kehit-
telemälleen metsätyyppiteorialle maanviljelyskemia ja -fysiikka olivat suhteellisen 
vieraita360. Myös Metsähallitus lausunnossaan metsäopetusasetuksen luonnoksesta 
vastusti jyrkästi maanviljelyskemian ja fysiikan ottamista mukaan metsätutkin-
toon361. 

maaperäopin torjumisen virhe

Ruotsissa maaperäopilla metsänhoitajien koulutuksessa ilmeisesti on tärkeä asema, 

sillä metsän maaperään kiinnitetään runsaasti huomiota erityisesti metsää uudistetta-

essa. Se näkyy muun muassa Suomen ja Ruotsin metsäsuunnittelun eroina. Ruotsin 

metsäsuunnittelussa kerätään metsänuudistamista varten runsaasti tunnuksia, erityi-

sesti maaperätietoja. Suomessa uudistamisehdotus tehdään maastossa subjektiivises-

ti ilman täsmällisiä tietoja maaperästä362. 

Väinö Koivisto363 arvostelee vuonna 1982 voimakkaasti maaperäopin puuttumista 

metsänhoitajien koulutuksesta ja katsoo sen alentavan vakavasti metsänhoitajien am-

matillista osaamista. Hänen mukaansa on suuri puute sekä puuntuotannon että met-

säluonnon yleisen hoidon kannalta, että metsänhoitajille ovat vieraita sellaiset asiat 

kuin juuristojen syventäminen, juurien ravinteidenottokyvyn parantaminen, maan 

pieneliöstötoiminnan elvyttäminen ja sitä kautta ravinteiden kierron nopeuttaminen 

ym. Suomalainen metsänhoitaja ei ole pätevä puuntuottamistehtäviin kehitysmaihin, 

sillä savannilta ja sademetsistä ei löydy mustikkatyyppiä.

Cajander halusi metsäntutkijoille myös oman tieteellisen seuran erilleen maatalou-
den tutkijoiden seurasta, vaikka tutkijat toimivat saman maanviljelystaloudellisen 
osaston (tiedekunnan) opettajina. Kun maatalouden tutkijat suunnittelivat erityisen 
maataloustieteellisen akatemian perustamista, jossa olisivat olleet mukana myös 
metsätieteet, kiirehti Cajander perustamaan metsätieteellisen seuran sitä ennen. 
Cajander katsoi, että yhteisessä seurassa metsätieteet joutuisivat maataloustieteiden 
holhouksen alaisiksi, koska maatalousalan tiedemiehiä oli enemmän kuin metsä-
tiedemiehiä ja maassa kiinnitettiin maataloustieteisiin enemmän huomiota kuin 
metsätieteisiin364. Suomen Metsätieteellinen Seura perustettiin vuonna 1909.

360 Helander, A. 1949, s. 468

361 Leikola 2005, s. 231

362 Päivinen ym. 1992, s. 50

363 Koivisto 1982, s. 21

364 Makkonen 1977, s. 126.
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Metsänomistajien ohjaukseen enimmän vaikuttanut Cajanderin toimenpide 
maa- ja metsätaloutta eriyttämisessä oli maatilayritysten neuvontaorganisaation, 
maanviljelysseurojen, syrjäyttäminen metsätalouden neuvonnasta. Neuvonta siir-
rettiin metsälakeja valvoville maakunnallisille laitoksille, jotka eriytettiin valtion 
hallinnosta. Niistä tehtiin itsenäisiä korporatiivisille periaatteille rakentuvia laitok-
sia, metsänhoitolautakuntia. Eriyttämisen toimeenpanoa ja seurauksia kuvataan 
jäljempänä juridisen ja sosiologisen ympäristön käsittelyn yhteydessä.

Hahtola365 on havainnut metsätalouden itsenäisyyden tavoittelun yhdeksi met-
sänhoitajakunnan keskeisimmistä tavoitteista. ”Metsätalouden itsenäisyys - riip-
pumattomuus erityisesti maatalous- ja asutusintresseistä - on perinteisesti ollut 
metsäpolitiikan keskeisimpiä periaatteita. Metsätalouden edistämisen ensimmäi-
senä merkittävänä saavutuksena on opittu pitämään oman maatalousneuvon-
nasta erillisen edistämisorganisaation aikaansaamista. Sama eriytyneisyys on 
leimannut myös korkeinta maatalous- ja metsäopetusta”.

Metsätalouden eriyttäminen maataloudesta huipentui käytännön tapahtumiksi 
maatilojen työvoiman ja kaluston korvaamisessa puunkorjuun vakinaisella metsä-
työvoimalla ja erikoiskoneilla. Sitä on kuvattu taustatutkimuksessa, josta on tiivis-
telmä johdannossa metsätalouden tilan kuvauksena. 

Työvoiman muutos tosin pantiin toimeen vasta 1960-luvulla, mutta pyrkimys 
työvoiman eriyttämiseen tuli näkyviin jo valtion metsien asutuksen vastustamisessa. 
Kun asuttamista perusteltiin työvoiman saannilla metsätöihin, niin Cajander esitti 
asuttamisen sijasta perustettavaksi kruununmetsiin työläissiirtoloita366. Työläissiir-
tola-ajatus elvytettiin uudestaan 1950-luvulla metsätyömieskylä-käsitteen nimellä. 
Käsite väitetään alkujaan ruotsalaiseksi keksinnöksi367, vaikka käsitteen ensimmäi-
nen esittäjä lienee Cajander ehdotuksellaan työläissiirtolasta.

A. Helander kuvaa, kuinka Cajander vahvisti edellä kuvattua metsämieshenkeä 
metsänhoitajiksi opiskelevien keskuudessa. Hänen vaikutuksensa opiskelijoiden 
kasvatukseen oli huomattava. Metsäpolitiikan opetuksessa, johon hän osallistui, 
hän pääsi mieliaiheenaan osoittamaan oppilailleen, kuinka tärkeitä metsät olivat 
Suomelle ja kuinka vähän niiden hyväksi oli tehty. Hän herätti oppilaissaan oman 
arvon tuntoa ja rohkaisi heitä vaatimaan metsätaloudelle yhteiskunnassa sille kuu-
luvan osan368. Itsetunnon kohottamiselle saattoi olla tarvetta, kun otetaan huomioon 
se voimakas arvostelu, jonka kohteeksi metsänhoitajat olivat joutuneet edellisellä 
vuosisadalla.

365 Hahtola 1986.

366 Cajander 1912a, s. 149

367 Parpola ja Åberg 2009, s. 219

368 Helander, A. 1949, s. 479.
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Cajander vaikutti A. Helanderin369 mukaan myös siihen, että metsänhoitajien 
keskuudessa on ollut pyrkimystä yleispoliittisiin tehtäviin. Cajander nimittäin opet-
ti, että tässä matoisessa (Helanderin ilmaisu) maailmassa menestyi vain se, joka 
osasi käyttää hyväkseen yhteiskunnan johtavaa koneistoa, sen lainsäädäntölaitosta 
ja hallitusta. Hän raivasi pelkällä opetustoiminnallaan tietä metsätaloudelle, joka 
näin saavutti yleisessä tietoisuudessa lisää arvostusta. Se taas merkitsi suurempia 
määrärahoja, toiminnan monipuolistamista ja metsätalouden harjoittajille suurem-
paa liikkuma-alaa. Metsätalouden harjoittajilla A. Helander ei tarkoittane metsän-
omistajia vaan metsäammattimiehiä. 

Kuvaus kertoo siitä, että Cajander opetti metsänhoitajille poliittista vaikutta-
mista eli lobbausta. Sitä on metsänhoitajakunta käyttänyt tehokkaasti hyväksi, kun 
on pyritty hankkimaan yleinen hyväksyminen metsänhoitajien toimeenpanemille 
metsätalouden toimenpiteille.

3.7  Metsätalouden ohjauksen alkuhistoria 

Edellä todettiin, että vuoden 1842 komitea otti kielteisen kannan siihen, että julkinen 
valta alkaisi holhota yksityistä metsänkäyttöä. Haartmanin vaatima uusi komitea, 
joka vastoin vuoden 1842 komitean kantaa nosti metsätalouden uudisasutuksen 
edelle valtion metsissä, otti myös yksityisiin metsiin päinvastaisen kannan. Sen 
tuloksena vuoden 1851 metsäasetuksessa määrättiin myönnettäväksi rahalahjoja 
tai muita palkkioita sellaisille maanviljelijöille, joiden metsätalous oli hyvin järjes-
tetty ja jotka olivat toimittaneet metsissään metsänkylvöjä ja istutuksia370. Säädös 
oli metsänomistajien ohjauksen alkutapahtuma ja samalla ilmaus julkisen vallan 
uudesta asennoitumisesta yksityisen omaisuuden käyttöön.

Metsänomistajien ohjauksessa voidaan erottaa virallinen ja epävirallinen ohja-
us, niin kuin edellä ohjauksen teorian käsittelyssä todettiin. Virallinen ohjaus on 
velvoitteilla toimeenpantua ja epävirallinen sen lisäksi tai ohella harjoitettua ohja-
usta. Mainittu asetuksen määräys palkkioista oli epävirallista ohjausta. Ohjauksen 
eri keinoihin palataan tarkemmin jäljempänä.

Ensimmäinen virallisen ohjauksen säädös annettiin vuonna 1886, kun säädettiin 
talousmetsien käyttöä säätelevä metsälaki. Sen toimeenpanoa varten ei kuitenkaan 
perustettu erillistä organisaatiota, vaan lain noudattamista valvoivat poliisit, nimis-
miehet ja läänien kuvernöörit371.

Varsinainen metsäalan toimihenkilöiden harjoittama metsätalouden ohjaus on 
alkanut epävirallisena ohjauksena metsänomistajien neuvonnalla. Ensimmäisiä 

369 Helander, A. 1949, s. 480.

370 Keisarillisen majesteetin armollinen julistus ... 9.9.1851, 98 §., Yksityismetsäkomitean mietintö 2/1926, s. 
6.

371 Metsälaki Suomen suuriruhtinanmaalle N:o 29/1886.



107

yksityismetsiä varten asetettuja toimihenkilöitä olivat kaksi metsänhoidon neu-
vojaa, joiden virat senaatti perusti vuonna 1878. Toisen neuvojan toimialueena 
oli Länsi-Suomi, toisen Itä- ja Pohjois-Suomi372. Neuvojat olivat metsähallituksen 
virkamiehiä373.

Ensimmäinen organisaatio, jonka tehtäviin sisältyi metsänomistajien ohjaami-
nen, oli vuonna 1877 perustettu Suomen metsänhoitoyhdistys (jäljempänä SMY). 
Se oli perustettu metsänhoidon harrastajien yhdyssiteeksi ja sen sääntöihin sisältyi 
1) metsätieteen kehittäminen, 2) tietojen levittäminen metsänhoidosta ja 3) käy-
tännölliset toimenpiteet metsänhoidon parantamiseksi374. Viimeksi mainittu kohta 
tarkoitti yksityisten metsänomistajien ohjaamista käytännön toimenpitein.

Yhdistys oli Suomen ensimmäinen metsäalan yhteenliittymä375. Se toimii edel-
leen vuonna 1941 muutetulla nimellä Suomen Metsäyhdistys – Finska Forstföre-
nigen r.y.

Todellisuudessa yhdistyksen sääntöihin kirjoitettu tehtävä metsänomistajien 
ohjaamisesta saattoi olla osittain tarkoitushakuista kulissia yhdistyksen laillistami-
sen edistämiseksi. Edellä kerrottiin, kuinka metsänhoitajat tunsivat tarvetta kes-
kinäiseen yhteydenpitoon silloisessa metsänhoitajille vihamielisessä ilmapiirissä 
ja olivat jo viisitoista vuotta aiemmin (v. 1862) yrittäneet perustaa ammattiyhdis-
tyksen luonteisen yhdistyksen. Kun metsänhoitajilla oli siihen aikaan vaikeuksia 
talonpoikien kanssa valtion metsissäkin, heiltä tuskin riitti kiinnostusta yksityis-
metsätalouden edistämiseen.

Makkonen viittaakin useassa kohdassa metsänhoitajien vähäiseen yksityismet-
sistä kiinnostumiseen. SMY:n johtokunta ja vuosikokousten innokkaimmat osallis-
tujat muodostivat eräänlaisen valtion metsänhoitomiesten kerhon, jota yksityismet-
sätalous ei sanottavasti kiinnostanut, vaikkakin sen edistämisen tärkeys puheissa 
tunnustettiin376, hän kirjoittaa.. 

Sääntöihin sisältyvää velvoitetta yksityismetsätalouden edistämisestä yhdistys 
pani toimeen anomalla määrärahaa metsänistuttajan palkkaamiseksi. Senaatti 
myönsi määrärahan aluksi vuosiksi 1884-1886 ja myöhemmin vuosiksi 1887-1889. 
Metsänistuttajan toimi oli aluksi tilapäisluonteinen, mutta myöhemmin se saatiin 
vakinaistetuksi siten, että yhdistys perusti ”istutusrahaston”, jota täydensi valtion 
avustuksena saatu tuki377. 

Samanaikaisesti, kun yhdistys anoi avustusta metsänistuttajan palkkaamiseksi, 
yhdistys anoi avustusta myös metsänviljelyn palkitsemiseksi. Senaatti myönsi varat 

372 Holopainen, V. 1957, s. 44, Makkonen 1977, s. 76

373 Yksityismetsäkomitean ... 2/1926, s. 6, Makkonen 1977, s. 76.

374 Makkonen 1977, s. 36

375 Helander, A. 1949, s. 197, Holopainen, V. 1957, s. 45, Makkonen 1977, s. 75.

376 Makkonen 1977, s. 84, 98, 101

377 Makkonen 1977, s. 83
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vuosiksi 1888-1890. Muutamia palkintoja myönnettiinkin, mutta kaiken kaikkiaan 
tämä toiminta jäi melko merkityksettömäksi378. 

Vuoden 1894 yhdistyksen vuosikokous antoi johtokunnalle valtuudet ryhtyä 
julkaisemaan kansantajuista suomenkielistä metsätalouden aikakauslehteä, jolla 
herätettäisiin metsänomistajien kiinnostus omien metsien hoitamiseen. ”Metsä-
nystävä” lehti alkoi ilmestyä vuoden 1895 alusta lähtien kerran kuukaudessa379 

Yhteenvetona SMY:n harjoittamasta yksityismetsätalouden edistämisestä Mak-
konen toteaa sen olleen tarkasteltuna ajanjaksona (1877-1896) melko vaatimatonta. 
Hän on pettynyt SMY:n johtokunnan ja vuosikokousten osanottajien vähäiseen kiin-
nostukseen yksityismetsätalouden edistämisestä, minkä tuloksena edistämistoimin-
ta lähti vuosisadan vaihteen jälkeen kulkemaan omaa tietään, erillään SMY:stä380. 
Omalla tiellään Makkonen tarkoittaa valtion tukeman metsänomistajien neuvonnan 
antamista maanviljelysseuroille.

Makkosen pettymys kohdistuu muun muassa yhdistyksen vuoden 1898 vuosi-
kokouksen päätökseen, jolla torjuttiin A.G. Blomqvistin ehdotus kaikkiin lääneihin 
perustettavista paikallisista seuroista. Vuosikokous päätti johtokunnan ehdotukses-
ta, että paikallisten seurojen sijasta yhdistyksen tulisi lähestyä entistä enemmän 
maanviljelysseuroja, varsinkin koska oli toiveita siitä, että seurat ja SMY saisivat 
määrärahoja metsänhoidon edistämiseen. 

Makkonen katsoo tämän päätöksen sekä SMY:n tulevaisuuden että metsän-
omistajien neuvonnan järjestämisen kannalta ratkaisevaksi. Jos SMY:llä olisivat 
olleet paikalliset järjestöt, kun senaatti vuonna 1898 myönsi määrärahan metsän-
omistajien neuvontaan, SMY:stä olisi voinut tulla johtava organisaatio yksityismet-
sätalouden edistämisessä. Varat myönnettiin maanviljelysseuroille, joilla ainoana 
järjestönä oli vakiintunut kenttäorganisaatio381. 

3.8 Epävirallisen ohjauksen alku – taistelu neuvonnan  
 asemasta alkaa

Järjestetyn metsänomistajien ohjauksen alkutapahtumana voidaan pitää senaatin 
vuonna 1898 maanviljelysseuroille kymmeneksi vuodeksi myöntämää määrärahaa 
metsänomistajien neuvontaan. Pieni osa määrärahasta myönnettiin myös SMY:lle. 
Tästä enemmän jäljempänä.

Makkonen oli pettynyt metsänomistajien neuvonnan antamisesta maanviljelys-
seuroille. Pettymyksessä tulee näkyviin metsänhoitajien kulttuurin maatalousvas-

378 Makkonen 1977, s. 83

379 Makkonen 1977, s. 84

380 Makkonen 1977, s. 85

381 Makkonen 1977, s. 98



109

tainen asenne. Tästä asenteesta ja määrärahan maanviljelysseuroille myöntämisen 
ajankohdasta alkoi metsänhoitajien ja maatalousmiesten välinen 60 vuotta kestä-
nyt taistelu siitä, neuvotaanko metsänomistajia maatilatalouden elinkeinoneuvon-
taa harjoittavasta laitoksesta vai metsätalouteen erikoistuneesta laitoksesta käsin. 
Taistelu päättyi vasta vuonna 1958, kun metsänhoitolautakuntien jäsenten valinta 
siirrettiin maanviljelysseuroilta metsänhoitoyhdistyksille382. 

Suomeen perustettiin 1900-luvun alussa useita metsäalan laitoksia. Niissä nä-
kyi alusta saakka metsänhoitajien ammattikulttuurin vaikutus, sillä ammattikunta 
pyrki vaikuttamaan laitosten asemaan. Vaikuttamisesta ja erityisesti A.K. Cajan-
derin osuudesta kerrottiin edellä. Hänen vaikutuksensa näkyy vielä nykyisissäkin 
metsätalouden ohjauksen organisaatioissa. 

Vuonna 1900 mietintönsä jättänyt yksityismetsäkomitea383 teki ehdotuksia sekä 
virallisen että epävirallisen metsätalouden ohjauksen järjestämisestä. Ohjauksen 
elimiksi komitea ehdotti kuntiin ja lääneihin perustettavia metsälautakuntia, joiden 
tehtäviin olisivat sisältyneet sekä lainvalvonta että neuvonta eli siis virallinen ja 
epävirallinen ohjaus. Komitea oli todennäköisesti saanut esitykseensä vaikutteita 
Ruotsissa edellisenä vuonna valmistuneesta komitean mietinnöstä, jossa myös eh-
dotettiin lainvalvonnan ja neuvonnan antamista saman hallintoelimen tehtäviksi384. 

Senaatti alkoi kuitenkin organisoida epävirallista ohjausta, metsänhoidon neu-
vontaa, jo komitean työn aikana (komitea oli asetettu vuonna 1896). Sitä varten 
senaatti pyysi komitealta lausunnon ehdotuksesta käyttää sahausmaksuja ja puu-
tavaran vientitulleja metsänhoidon edistämiseen yksityisissä metsissä. Komitean 
ehdotuksen mukaisesti senaatti antoi vuonna 1898 neuvonnan maanviljelys- ja 
talousseurojen tehtäväksi myöntämällä niille vuotuisen määrärahan kymmenen 
vuoden ajaksi. Seurat oli perustettu 1800-luvun puolivälissä ja komitean mukaan 
valtion opetus ja avustus metsänhoidossa voitiin järjestää parhaiten maanviljelys- 
ja talousseurojen välityksellä. Pieni osa määrärahasta osoitettiin SMY:lle 385, 386.

Metsänomistajien metsätaloudellista yhteistoimintaa alkoi 1900-luvun alussa 
järjestää Pellervo-seura, joka oli perustettu vuonna 1899 maaseudun osuustoimin-
nan keskusjärjestöksi. Jo perustamista seuraavana vuonna seuran johtokunnassa 
käsiteltiin metsänomistajien yhteistoimintaa, sillä seuralta oli pyydetty mallisään-
töjä ”metsänmyyntiyhdistyksiä” varten. Sääntöehdotukset valmistuivat jo vuoden 
1901 lopulla ja ne sekä kirjanen ”Metsänhoito-osuuskuntien käsikirja” julkaistiin 
vuonna 1904. 

382 Laki yksityismetsälain muuttamisesta n:o 555/31.12.1958

383 Yksityismetsäin tutkimista varten asetetun komitean mietintö 4/1900

384 Yksityismetsäkomitean mietintö 2/1926, s. 28.

385 Helander, A. 1914, s. 8.

386 Eduskunnan pöytäkirjat 9.3.1928, s. 382; Holopainen, V. 1957, s. 49.
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Metsänhoitajien piirissä kannat metsänomistajien neuvonnan asemasta eivät 
aluksi olleet yhdenmukaiset. SMY:n vuosikokoukset päättivät vuosina 1900 ja 
1901, että metsänhoidonneuvojat olisi asetettava maanviljelys- ja talousseurojen 
palvelukseen. Makkonen viittaa siihen, että SMY:n runkona olivat metsähallituk-
sen palveluksessa olevat metsänhoitajat, jotka eivät olleet erityisen kiinnostuneita 
yksityismetsistä387. 

Helander arvostelee neuvonnan antamista maatalouden alan järjestöille. Hän 
huomauttaa, että komitea ei nähtävästi ole harkinnutkaan minkäänlaista muuta 
järjestelmää metsänomistajien neuvonnan ja avustustoiminnan ohjaamiseksi388. 

Vuonna 1903 Helander ehdotti SMY:n julkaisussa ”Metsänystävä”, jonka päätoi-
mittaja hän oli, että metsätalouden edistämistä varten olisi perustettava uusi seura, 
jolle olisi annettava kaikki yksityismetsätalouden edistämiseen myönnettävät varat, 
myös ne, jotka siihen asti oli annettu maanviljelysseuroille389.

Helanderin aloitteesta samana vuonna järjestetyillä metsänystäväin päivillä He-
landerin ehdotus hyväksyttiin ja päätettiin perustaa ”Metsänystäväin seura” SMY:n 
haaraosastoksi. Loppukokouksessa valittu toimikunta laati seuralle säännöt, jotka 
SMY:n johtokunta toimitti senaatin vahvistettaviksi. Senaatti ei kuitenkaan niitä 
vahvistanut390. 

Senaatin hylkäävään päätökseen vaikuttivat puolue- ja kielipoliittiset syyt, joi-
den seurauksena oli vireillä toisenkin uuden metsäseuran perustaminen. Maassa 
käytiin silloin poliittisten puolueiden välillä kiihkeää kamppailua suhtautumisesta 
maan venäläistämisen toimenpiteisiin. Vanhasuomalainen puolue kannatti myön-
tyväisyyttä, perustuslailliset puolueet vastustamista. SMY:n jäsenistö koostui val-
taosaltaan perustuslaillisista391. 

SMY:n vanhasuomalaiset jäsenet, vaikka olivatkin tyytymättömiä yhdistyksen 
toimintaan, eivät hyväksyneet ajatusta uudesta seurasta perustuslaillisten hallitse-
man SMY:n haaraosastona. Kun yhdistyksen johtokunnan ainoa vanhasuomalainen 
jäsen B. Eriksson ei vuonna 1903 tullut valituksi johtokuntaan, hän yhdessä kolmen 
muun miehen kanssa perusti Evolla ilman julkisuutta Tapio-nimisen Suomen met-
sänystävien liiton. Tämä joukko vaikutti taustalla siihen, että vanhasuomalaisten 
käsissä ollut senaatti ei vahvistanut ”Metsänystäväin seuran” sääntöjä.

Uuden seuran perustamisen tavoite julkistettiin kesäkuussa 1904 arvostelemalla 
ankarasti SMY:tä. Samana vuonna ”tapiolaiset” yrittivät SMY:n vuosikokouksessa 
vallata yhdistyksen johtopaikkoja, mutta saivat vain yhden edustajan johtokun-
taan392. 

387 Makkonen 1977, s. 107

388 Helander, A. 1914, s. 8.

389 Helander, A. 1914, s. 22, 37; Holopainen, V. 1957, s. 58.

390 Makkonen 1977, s. 107

391 Makkonen 1977, s. 102

392 Makkonen 1977, s. 105
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”Vallankumouksen” epäonnistuttua päätettiin suljetussa seurassa samana päi-
vänä perustaa uusi metsäseura, josta tiedotettiin laajalla kiertokirjeen jakelulla. 
Myös vanhasuomalaisten lehdessä Uudessa Suomettaressa esiteltiin suunnitelma 
”Suomen metsänhoidon harrastajien seuran” perustamiseksi. Seura sai suopean 
vastaanoton. Seura perustettiin tammikuussa pidetyssä kokouksessa, jossa seuran 
nimeksi hyväksyttiin ”Tapio, Suomen metsänhoidon ystävien seura”. Kaikki johto-
kuntaan valitut jäsenet olivat puoluekannaltaan vanhasuomalaisia. 

Uuden ja vanhan seuran kilpailu kannattajista vilkastutti sekä tapiolaisen seu-
ran että SMY:n toimintaa, mutta aiheutti työkentällä sekaannusta sekä varojen ja 
voimien tuhlausta. Maatalousseurat eivät tienneet, kumpaan metsäseuraan niiden 
tulisi solmia yhteyksiä.

Kun saatiin tietää, että senaatti oli toukokuussa 1906 esittänyt yksityismetsäta-
louden edistämiseen myönnettävän määrärahan tuntuvaa korottamista, ryhdyttiin 
SMY:ssä, paitsi suunnittelemaan määrärahan käyttöä, myös pohtimaan toiminnan 
organisointia pitemmällä aikavälillä. Helander, joka toimi SMY:n sihteerinä, ehdotti 
määrärahan myöntämistä kokonaisuudessaan yhdelle uuden metsäseuralle. Hänen 
ehdotuksensa sai aikaan komitean suunnittelemaan laajentuvaa metsätalouden 
edistämistoimintaa. Senaatti asetti komitean tammikuussa 1907.

Komitean asettaminen osoittautui tarpeettomaksi, sillä yllättävien käänteiden 
seurauksena seurojen toiminta päätettiin yhdistää. SMY:n johtokunnan kokouk-
sessa tammikuussa 1907 varapuheenjohtaja Otto Wrede ehdotti yllättäen, että joh-
tokunta tekisi aloitteen kilpailevien metsäseurojen yhteistyöstä tai yhdistämisestä. 
Vapaaherra Otto Wrede ei ollut metsänhoitaja eikä ollut osallistunut metsänhoi-
tajien poliittisiin riitaisuuksiin. 

Tapio-seuran johtokunnan kokouksessa SMY:n johtokunnan aloite hyväksyttiin, 
minkä jälkeen yhdistämisen ehdotus eteni toimenpiteinä nopeasti. Jo syyskuussa 
samana vuonna, kun aloite tehtiin, kummankin seuran johtokunnat yhteisessä ko-
kouksessa päättivät perustaa yhteisen uuden seuran yksityismetsätalouden edistä-
mistä varten. Metsänhoidonystävien seura Tapio päätettiin lakkauttaa ja SMY:lle 
osoitetut valtion varat päätettiin siirtää uudelle seuralle. Uuden seuran nimeksi 
päätettiin ”Suomen metsänhoitoyhdistys Tapio” (jäljempänä Tapio). Sen perusta-
miskokous pidettiin Helsingissä joulukuun 2-3. päivinä vuonna 1907. 

Tapion jäseniksi liittyivät maan kaikki 18 maanviljelys- ja talousseuraa sekä 
Suomen metsänhoitoyhdistys ja 194 maamiesseuraa. Tapion johtokunta koostui 
kokonaan maatalousalan seurojen edustajista393. 

Samoihin aikoihin valmistui edellä tarpeettomaksi arvioidun komitean mietintö. 
Komitea piti erityisen metsänhoidon edistämisjärjestön perustamista tarpeellisena 
ja viittaa järjestön mahdollisesti syntyvän SMY:n ja Metsänhoidonystävien seura 
Tapion yhdistämisellä. 

393 Holopainen, V. 1957, s. 75.
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Mietinnössä on merkittävä tulevaisuutta ennakoiva kannanotto. Sen mukaan 
neuvonta on annettu maatalousseuroille vain väliaikaisesti. Yksityismetsätalouden 
merkitys ja erikoinen luonne edellyttävät mietinnön mukaan erityisen, tähän tehtä-
vään kokonaan keskittyvän järjestön perustamista394, 395. Kannanotto ei ole yllättävä, 
sillä komitean sihteerinä oli A. Helander. 

Kiista neuvonnan asemasta nousi esille Tapion perustavassa kokouksessa. Osa 
maatalousalan seuroista ei halunnut neuvontaan metsäalan seuroja maatalous-
alan seurojen rinnalle. Siinä tarkoituksessa useat puhujat ehdottivat kokouksessa 
avoimesti, ettei metsäseuroja olisi hyväksyttävä Tapion jäseniksi. Kokous kuitenkin 
hyväksyi Tapion kaikkien yksityismetsätalouden alan seurojen ja yhdistysten kes-
kuselimeksi ehdolla, että säännöissä rajoitetaan Tapion työskentely metsänhoidon 
edistämiseksi tapahtuvaksi vain maanviljelysseurojen kanssa ja niiden rinnalla396. 

Metsätalouden neuvonnan määrärahaa korotettiin vuonna 1908 tuntuvasti ja 
maanviljelys- ja talousseurat määrättiin perustamaan erityinen metsälautakunta 
(valiokunta) metsätalouden neuvonnan järjestämistä varten sekä palkkaamaan pää-
toiminen metsänhoitaja ja tarpeellinen määrä metsänhoidonneuvojia397. Henkilöstö 
kehittyi niin, että vuonna 1908 oli maanviljelys- ja talousseurojen palveluksessa 
10 metsäkonsulenttia (metsänhoitajaa) ja 50 metsänhoidon neuvojaa. Viimeisenä 
toimintavuotena 1928 ennen neuvonnan siirtämistä metsänhoitolautakunnille met-
sänhoitajia oli 20 ja metsäteknikoita tai työnjohtajia 70398. Neuvonnan siirtämistä 
metsälautakunnille käsitellään jäljempänä.

Neuvontaa ohjaamaan senaatti määräsi kaksi keskuselintä. Osuustoiminnan 
keskusjärjestönä toimivan Pellervo-seuran tehtäväksi annettiin metsänomistaji-
en suunnitelmallisen yhteistoiminnan aikaansaaminen ja osuustoiminta-aatteen 
soveltaminen metsätalouteen samalla kun sen tuli toimia osuustoiminta-aatteen 
soveltamiseksi maatalouteen399. 

Muuta metsätalouden edistämistä ohjaamaan määrättiin Tapio. Sen tuli ohjata 
ammatillista tasoa maanviljelys- ja talousseurojen harjoittamassa metsätalouden 
neuvonnassa, toimia seurojen yhdyssiteenä, avustaa seuroja metsätalouden edis-
tämistoiminnassa, kerätä yksityismetsiä koskevaa tilastotietoa, harjoittaa yleistä 
tiedotustoimintaa, järjestää seurojen metsävirkailijoiden neuvottelutilaisuuksia ja 
laatia yleiskatsauksia seurojen metsänhoidollisesta toiminnasta400.

Kahden keskuselimen asettamisessa tuli näkyviin metsänomistajien neuvonnan 
kaksi tavoitetta. Pellervo-seuralle annettu tehtävä tarkoitti käytännössä metsän-

394 Makkonen 1977, s. 110

395 Helander, A. 1949, s. 205, Holopainen, V. 1957, s. 65.

396 Helander, A. 1914, s. 116.

397 Holopainen, V. 1957, s. 76.

398 Metsänhoitolakikomitean mietintö 1953, s, 37.

399 Helander, A. 1949, s. 206; Holopainen, V. 1957, s. 76.

400 Helander, A. 1949, s. 206; Holopainen, V. 1957, s. 76.
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omistajan elinkeinoneuvontaa, metsänomistajan tulojen hankinnan tavoitetta. Ta-
piolle annettu ammatillisen tason ohjaustehtävä tarkoitti metsäammatillista tasoa, 
toisin sanoen oikean metsän käsittelyn ja käytön neuvontaa. Niiden sovittaminen 
metsänomistajan elinkeinotavoitteisiin oli käytännössä toimeenpannun neuvon-
nan tavoite. 

Valtion hallinnossa metsätalouden neuvonnan keskuselimeksi määrättiin maan-
viljelyshallitus, joka oli perustettu vuonna 1892. Holopainen401 pitää vuonna 1957 
kirjoittamassaan Tapion 50vuotishistoriassa maanviljelyshallituksen valintaa mer-
killisenä. Hänen mielestään keskuselimeksi olisi pitänyt nimetä metsähallitus. 

Maanviljelyshallituksen ja metsähallituksen välillä keskuseliminä vallitsi saman-
lainen ero kuin neuvonnan kahden tavoitteen välillä. Maanviljelyshallitus oli maa-
tilatalouden elinkeinotoimintaa edistävä keskusvirasto, jolle maanviljelysseurojen 
tukeminen metsätalouden edistämisessä elinkeinotoimintana oli luonnollinen ta-
voite. Metsähallitus oli esillä olevaan keskuselimen asettamiseen saakka toiminut 
lähes 50 vuotta yksinomaan valtion metsissä, joissa oli keskitytty metsien käsittelyyn 
(metsänhoitoon) ja normaalimetsän402 tavoitteisiin. Metsätalouden edistäminen 
metsänomistajan elinkeinotoimintana oli metsähallitukselle vieras tavoite.

Keskuselinten ero ei liene ollut esillä neuvonnan keskuselintä asetettaessa. Rat-
kaisu lienee syntynyt sen perusteella, että metsätalouden neuvontaa harjoittavien 
maanviljelysseurojen keskuselimenä toimi jo ennestään maanviljelyshallitus. Rat-
kaisu säilytti metsänomistajien ohjauksen maatilatalouden elinkeinotoiminnan oh-
jauksena. Se ei ollut mieluinen ratkaisu maatalousvastaisille metsänhoitajille, mikä 
kuvastuu Holopaisen mielipiteessä.

401 Holopainen, V. 1957, V. s. 76.

402 Normaalimetsällä tarkoitetaan puuston ikäluokkien jakaantumista metsätalouden tuotantoyksikön 
metsissä yhtä suuriin pinta-aloihin, mikä mahdollistaa metsien vuotuisten hakkuiden tasaisuuden.
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4  VIrALLISEN OHJAukSEN kEHITyS – HALLINNON 
LAITOkSET 

4.1  Lääninmetsälautakunnat 1917–1928 

4.1.1 meTsäalan korporaTismin periaaTTeeT

Venäjän keisari asetti säätyvaltiopäivien ehdotuksesta vuonna 1896 komitean, jon-
ka tehtäväksi annettiin yksityismetsien tilan tutkiminen sen selvittämiseksi, oliko 
jatkuvissa valituksissa metsän haaskauksesta perää. Komitean tuli myös tehdä eh-
dotuksia toimenpiteiksi, joihin tutkimus antoi aihetta. Komitean mietintö valmistui 
kokonaisuudessaan vuonna 1899403. 

Komitea valmisteli ehdotuksen laiksi toimenpiteistä metsänhävityksen ehkäise-
miseksi. Metsänhävitys määriteltiin hakkuuksi, joka vaaransi metsän luonnollisen 
uudistumisen. Metsänhävityskiellon lisäksi laissa kiellettiin liikahakkuu. Se mää-
riteltiin metsän kulutukseksi, joka ei ollut oikeassa suhteessa tilan metsäalaan tai 
metsävaroihin tai joka vaaransi metsän riittävyyden tilan kotitarvekäyttöön. 

Lakiehdotuksessa lain toimeenpano ehdotettiin kunnallisten metsälautakun-
tien tehtäväksi. Samalla ensimmäisen kerran metsätalouden historiassa ehdote-
taan hallinnossa sovellettavaksi korporatismia muistuttavia periaatteita siten, että 
hallintovalta annettaisiin kuntakokouksen valitsemille metsänhoitoa harrastaville 
miehille404 (metsänomistajille).

Metsätalouden hallinnoksi komitea esitti kuntiin perustettavat metsälautakun-
nat, joissa tuli olla vähintään kolme jäsentä. Jäsenet ja yhden varajäsenen määräsi 
kuvernööri kuntakokouksen ehdotuksesta. Metsälautakuntia avustamaan ja metsän 
käyttöä valvomaan niillä tiloilla, joilla käyttöä oli rajoitettu, senaatin tuli asettaa 
metsäntarkastajia. Heidän tuli erityisesti valvoa, että metsälautakunnat täyttävät 
tehtävänsä ja sitä varten antaa lautakuntien jäsenille neuvoja ja ohjeita. 

Metsäntarkastajilla oli oikeus osallistua metsälautakunnan neuvotteluihin, mut-
ta ei päätöksiin. Komitea korostaa erityisesti, että ”lakiehdotuksessa ei ylipäänsä ole 
tarkoitettu metsäntarkastajan tehtäviin asettaa mitään päättämisvaltaa lakiehdo-
tuksen määräysten rikkomisen aiheuttamista seurauksista, vaan ainoastaan ylin 
silmälläpito yksityismetsäin käyttämisestä ja metsälautakuntain toiminnasta”405

403 Yksityismetsäin tutkimista varten asetetun komitean mietintö n:o 4/1900

404 Yksityismetsäin tutkimista varten asetetun komitean mietintö n:o 4/1900, s. 347

405 Yksityismetsäin tutkimista varten asetetun komitean mietintö n:o 4/1900, s. 295
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Komitea olisi antanut metsätalouden hallinnolle myös metsänomistajien neu-
vonnan tehtäviä. Lakiehdotuksen 22 pykälässä todetaan, että ”metsäntarkastajien 
ja metsälautakuntien tulee myöskin koettaa herättää harrastusta metsäin järki-
peräiseen käyttämiseen ja siitä levittää tietoja”406

Komitea oli valmistellut lakiehdotuksen407, mutta sen pohjalta senaatin valmiste-
lemaa ja keisarin eduskunnalle antamaa esitystä nimitettiin metsänhoitoasetuksek-
si. Asetukseksi nimittäminen johtui siitä, että säätyvaltiopäivien ajoilta periytyneen 
valtiopäiväjärjestyksen mukaan laeiksi kutsuttiin vain laajahkoja koko hallinnonalan 
järjestäviä säädöksiä408. Esitys metsänhoitoasetukseksi oli laajuudestaan huolimatta 
jo nimensäkin mukaisesti vain ehdotus ”eräiden 3.päivänä syyskuuta 1886 anne-
tun metsälain pykälien muuttamisesta toisin kuuluviksi”. 

Komitean ehdotukset hallintoelinten valtasuhteista kääntyivät senaatin valmis-
telemassa asetusesityksessä päinvastaisiksi komitean esityksiin verrattuina. Ase-
tuksen valvontaelimiä olisivat myös senaatin valmistelemassa asetusesityksessä 
olleet kunnallisen metsälautakunnat ja metsäntarkastajat. Mutta kun komitea ei 
olisi antanut metsäntarkastajille mitään valtaa asetuksen rikkomisen seurauksista, 
niin senaatin esityksessä metsäntarkastajille annettiin yksinvalta; metsälautakunta 
ei saanut muuttaa eikä helpottaa metsäntarkastajan ehdotusta metsänrauhoituksen 
laajuudesta eikä määräyksistä ilman metsäntarkastajan suostumusta409.

Asetusesitys raukesi, koska sitä ei ehditty käsitellä loppuun samoilla valtiopäi-
villä. Silti on aihetta tarkastella senaatin valmistelemaan esitykseen sisältynyttä 
ehdotusta metsätalouden hallinnoksi, koska ehdotuksessa ensimmäisen kerran 
esitetään metsäalalle sovelletut korporatiiviset periaatteet eturyhmien edustajien 
osallistumisesta vallankäyttöön metsätalouden ohjauksessa. Periaatteista antoi viit-
teitä edellä tehty metsälautakunnan ja metsäntarkastajan valtasuhteiden vertailu 
komitean ehdotusten ja senaatin valmisteleman ehdotuksen välillä. 

Senaatin valmistelema esitys metsänhoitoasetukseksi sisälsi metsälain muutta-
misen, metsänomistajien yhteistoiminnan edistämisen ja metsätalouden valvon-
nan järjestämisen. Metsänomistajien neuvontaa ei esityksessä mainita lainkaan. 
Eduskunnan talousvaliokunta kuitenkin lisäsi esitykseen neuvonnan liittämisen 
metsäasetusta valvovan elimen tehtäviin410. Talousvaliokunta teki toisenkin merkit-
tävän muutosehdotuksen. Myyntipuun hakkuusta oli tehtävä hakkuusuunnitelma, 

406 Yksityismetsäin tutkimista varten asetetun komitean mietintö n:o 4/1900, s. 357

407 Yksityismetsäin tutkimista varten asetetun komitean mietintö n:o 4/1900, s. 346

408 A. Helanderin (1949, s. 190) ja V. Holopaisen (1957, s. 264) mukaan hallitus olisi antanut eduskunnalle 
esityksen metsänhoitolaiksi ja lakiesitys olisi saanut eduskunnassa asetuksen muodon silloisten poliittisten 
olojen vuoksi. Todellinen syy oli silloin voimassa ollut valtiopäiväjärjestys. Kirjassa Julkisoikeus (1997, s. 
540) todetaan: ”Nykyinen muodollinen jako lakeihin ja asetuksiin luotiin vuoden 1919 hallitusmuodolla. 
Aikaisemmin laeiksi kutsuttiin laajahkoja, tietyn oikeusalan järjestäviä säädöksiä, ja nimitystä asetus 
käytettiin paitsi keisarin antamista hallinnollisista säädöksistä, myös useimmista säätyjen myötävaikutuksella 
säädetyistä laeista. Näitä lainluonteisia asetuksia voidaan nykyisin muuttaa vain eduskuntalaeilla.”.

409 Esitys metsänhoitoasetukseksi 1908, 35 §, s. 23

410 Talousvaliokunnan mietintö n:o 3, 1908 II Vp. Esitys n:o 2, s. 14 ja 18
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jonka tuli olla ammattitaitoisen henkilön laatima ja kunnallisen metsälautakunnan 
hyväksymä411.

Asetusesityksessä esitettiin metsätalouden hallinnoksi lääneihin ja kuntiin pe-
rustettavat metsälautakunnat. Lääninmetsälautakunnassa olisi ollut neljä jäsentä 
ja viidentenä läänin kuvernööri puheenjohtajana. Jäsenistä kaksi olisi määrännyt 
kuvernööri saatuaan maanviljelysseurojen johtokuntien lausunnon, yhden met-
sänhoitoon perehtyneen jäsenen olisi määrännyt metsähallitus ja yhden oikeus-
oppineen jäsenen hovioikeus.

Kunnallisen metsälautakunnan jäsenen valintaan olisi sovellettu kihlakunnan 
lautamiehen vaalista ja vaalikelpoisuudesta säädettyä menettelyä. Vaalin jälkeen 
kuntakokous olisi tehnyt ehdotuksen jäsenistä läänin kuvernöörille, joka olisi ni-
mittänyt kunnallisen metsälautakunnan jäsenet ja määrännyt heistä yhden pu-
heenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi412. 

Metsätalouden valvonnassa kunnallinen metsälautakunta olisi päättänyt metsän 
rauhoittamisesta, mikä tarkoitti metsän käytön kieltämistä siihen saakka, kun rap-
piolle saatetulla alueella kasvaa uusi metsä413. Kunnallisen lautakunnan päätöksestä 
olisi saanut hakea muutosta lääninmetsälautakunnalta414. Lääninmetsälautakunnan 
päätökseen olisi saanut hakea muutosta senaatin talousosastolta415.

Metsälautakunnista oli siis tarkoitus tehdä metsäalan erikoistuomioistuimia. 
Kunnallinen metsälautakunta vastasi kihlakunnan oikeutta, lääninmetsälautakunta 
hovioikeutta ja senaatin talousosasto korkeinta oikeutta. 

Kunnallisia metsälautakuntia perusteltiin sillä, että asetuksen rikkomisesta ai-
heutuvat toimenpiteet vaativat nopean oikeudenkäytön. Lautakuntien katsottiin 
myös palvelevan vaatimusta kansalaisten hyväksymästä oikeudenkäytöstä, kun se 
annettaisiin kansalaisten omien luottamusmiesten käsiin Lautakuntien oikeuden-
käyttö saisi voimakasta tukea kansalaisten oikeustajunnasta, arvioidaan asetuksen 
perusteluissa416.

Todellisuudessa metsälautakuntien luottamusmiehistä pyrittiin tekemään met-
säntarkastajan päätösten kulissi. Asetusesitys nimittäin sisälsi edellä kerrotun mää-
räyksen, jonka mukaan kunnan metsälautakunta ei saanut muuttaa metsäntar-
kastajan ehdotuksia asetuksen rikkomisen seurauksista ilman metsäntarkastajan 
suostumusta417.

Asetusesityksen määräys ja perustelut olivat ristiriidassa keskenään. Peruste-
luilla luotiin vallan harhaa metsänomistajien ryhmää varten. Luottamusmiesten 

411 Talousvaliokunnan mietintö n:o 3, 1908 II Vp. Esitys n:o 2, s. 25

412 Esitys metsänhoitoasetukseksi 1908, 34 §, s. 22.

413 Esitys metsänhoitoasetukseksi 1908, 4 §, s, 12

414 Esitys metsänhoitoasetukseksi 1908, 40 §, s. 24

415 Esitys metsänhoitoasetukseksi 1908, 43 §, s. 25

416 Esitys metsänhoitoasetukseksi 1908, s. 8

417 Esitys metsänhoitoasetukseksi 1908, 35 §, s. 23
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valtaoikeudet kuvattiin perusteluissa yhdellä tavalla ja olisi toteutettu asetuksessa 
toisella tavalla. Valtapyrkimysten tueksi alistetuista luottamusmiehistä käytetään 
joskus nimitystä ”hyödylliset idiootit”. Vallan harhan luomisesta on muodostunut 
pysyvä käyttäytymismalli metsäalalla.

Vaikka asetusesitys raukesi, esityksen korporatiivisia periaatteita alettiin sovel-
taa metsäalan hallintoon myöhemmissä järjestelyissä. Keskeisiä periaatteita ovat 
metsäalan vaikuttajahenkilöiden sitominen metsänhoitajakunnan toimenpiteiden 
verhoksi metsänomistajien ohjauksessa ja siinä käytetyt vallan harhan luomisen 
menetelmät.

4.1.2  vuoden 1917 meTsäaseTukseen ei sisälTynyT neuvonTa

Kun esitys metsänhoitoasetukseksi oli rauennut, keisari ei antanut uutta esitystä 
eduskunnalle. Asian viemiseksi eteenpäin kansanedustajat tekivät useita aloitteita 
metsänhoitoasetuksen säätämisestä. Vuoden 1912 ensimmäisillä valtiopäivillä ta-
lousvaliokunta otti metsäasetuksen käsittelyn pohjaksi edustaja Peurakosken ym. 
aloitteen418. 

Peurakosken ym. aloite oli pelkistetty ehdotus aiempaan eduskunnalle annet-
tuun esitykseen verrattuna. Aloite sisälsi vain kiellon hävittää metsää, määräyk-
set kiellon toimeenpanon valvonnasta ja kiellon rikkomisen toimenpiteistä sekä 
niihin tarvittavan hallinnon järjestämisestä. Samoin kuin aiemmassa esityksessä 
myöskään Peurakosken ym. ehdotuksessa ei ehdotettu neuvonnan liittämistä lää-
ninmetsälautakuntien tehtäviin.

Eduskunta hyväksyi Peurakosken ym. aloitteen 20.5.1912 asetuksena metsän-
hävityksen ehkäisemisestä419. Silloisten levottomien olojen vuoksi asetuksen vah-
vistaminen lykkääntyi, niin että sen vahvisti vasta marraskuun 2. päivänä 1917 
Venäjän väliaikainen hallitus.

Metsäasetuksen noudattamista valvomaan lääneihin perustettiin lääninmet-
sälautakunnat. Lautakuntien tuli saada virka-apua nimismiehiltä ja poliiseilta 
(kruununpalvelijoilta). Kuntiin asetettiin lääninmetsälautakuntia avustamaan kun-
nanmetsälautakunnat. Niiden jäsenten tehtävänä oli osallistua maallikkojäseninä 
katselmukseen, jossa tutkittiin oliko metsää hävitetty. 

Lääninmetsälautakunnassa tuli olla vähintään kolme metsänhoitoon perehty-
nyttä paikallisoloja tuntevaa jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenistä metsä-
hallitus kutsui yhden ja muut valitsi maanviljelyshallitus läänissä toimivien maan-
viljelys- ja talousseurojen asettamista ehdokkaista. Jäsenten toimikausi oli kolme 

418 Talousvaliokunnan mietintö n:o 2/1912, s. 1.

419 Asetus toimenpiteistä metsänhävityksen ehkäisemiseksi 2.11.1917/106.
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kalenterivuotta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräsi metsähallitus420. 
Kunnanmetsälautakunnan jäsenet, joita tuli olla vähintään kolme, valitsi kunta 
metsänhoitoon perehtyneistä henkilöistä421.

Lääninmetsälautakunnat olivat metsähallituksen valvonnan alaisia valtionhal-
linnon laitoksia ja niiden toimihenkilöt olivat valtion virkamiehiä. Metsähallituk-
seen perustettiin ylitarkastajan virka käsittelemään metsäasetuksen alaan kuuluvia 
asioita. Ylitarkastajan tehtäväksi voitiin antaa myös muiden yksityismetsätaloutta 
koskevien kysymysten valmistelu ja käsittely422. Vuonna 1921 perustettiin metsä-
hallitukseen yksityismetsien valvontaosasto, joka nimettiin vuodesta 1954 alkaen 
yksityismetsätalouden osastoksi423.

Lääninmetsälautakuntiin saatiin mallia Ruotsista424, jossa samaan aikaan uu-
distettiin metsätalouden ohjauksen järjestämistä. Siellä lääneihin perustetut met-
sänhoitohallitukset aloittivat toimintansa vuoden 1905 alussa, siis kolme vuotta 
aiemmin kuin keisarin esitys lääninmetsälautakunnista annettiin eduskunnalle425. 

Ruotsissa metsänhoitohallituksille siirrettiin myös metsänomistajien neuvonta 
talousseuroilta. Suomessa, kuten edellä todettiin, lääninmetsälautakunnille ei an-
nettu metsänomistajien neuvonnan tehtäviä, vaan ainoastaan metsänhävityskiellon 
valvontatehtävä ja siihen liittyvät toimenpiteet.

Metsänhoitajakunnalle oli pettymys, että metsäasetuksessa ei lääninmetsälau-
takunnalle annettu metsänomistajien neuvonnan tehtäviä. Ammattikunta perusteli 
lainvalvonnan ja neuvonnan yhdistämistä lainvalvojan imagon pehmentämisellä. 
Neuvonnan liittämisellä lainvalvontaan tehtäisiin lainvalvontatyö yleisön silmissä 
vähemmän vastenmieliseksi ja metsäammattimiehelle mukavammaksi. On helpom-
pi vaatia lain noudattamista, kun samalla voi esiintyä neuvonantajana ja etujen, 
kuten valtion avustusten jakajana426.

Metsänhoitajien ja maatalousmiesten välinen kiista tuli näkyviin muun mu-
assa Tapion antamissa lausunnoissa metsäasetusehdotuksesta. Ensimmäisessä 
23.3.1908 valmistuneessa valtiopäiville annetussa lausunnossa, jonka valmisteli 
väliaikaisen johtokunnan asettama valiokunta, olisi lakia valvoville metsälautakun-
nille annettu myös metsänomistajien neuvonnan tehtävät427. Valiokunnan viidestä 
jäsenestä neljä oli metsänhoitajia ja yksi kunnallisneuvos. 

Vakinainen johtokunta päätti 25.7.1908 antaa lausuntonsa lakiehdotuksesta 
ja toimittaa sen eduskunnan jäsenille. Tapion sihteerin A. Helanderin laatiman 

420 Asetus toimenpiteistä metsänhävityksen ehkäisemiseksi 2.11.1917/106, 12 ja 13 §.

421 Asetus toimenpiteistä metsänhävityksen ehkäisemiseksi 2.11.1917/106, 18 §

422 Asetus yksityismetsien ylitarkastajanviran perustamisesta Metsähallitukseen 2.11.1917.

423 Holopainen, V. 1957, s. 111.

424 Yksityismetsäkomitean mietintö 2/1926, s. 53.

425 Yksityismetsäkomitean mietintö 2/1926, s. 30, 32; Cajander 1912a, s. 298

426 Yksityismetsäin ... komitean mietintö n:o 4/1900, s. 271; Tapio 1908-1932, 25-vuotisjulkaisu, s. 554.

427 Holopainen, V. 1957, s. 261
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luonnoksen muotoili lopulliseksi lausunnoksi Tapion virkailijoiden ja ylitarkastaja 
E. Nylanderin muodostama toimikunta. Lausunnossa, joka annettiin 1.9.1908, ei 
oteta lainkaan kantaa neuvonnan asemaan428.

Kolmannen lausunnon valmisteli Tapion 21.1.1909 asettama komitea. Siinä eh-
dotetaan neuvonnan jättämistä edelleen maanviljelys- ja talousseuroille429. 

Holopainen pitää yllättävänä uuden lausunnon antamista, mutta ei kiinnitä 
huomiota neuvonnan asemaa koskevaan eroon lausunnoissa, vaikka se oli keskei-
nen kiistakysymys. Hän selittää uuden lausunnon syiksi muita asetusehdotuksen 
kohtia430. Myöskään Helander ei arvioi syytä, miksi ehdotus neuvonnan asemasta 
muuttui uudessa lausunnossa, vaikka kertoo neuvonnan asemasta käydyn kiistan 
vaikuttaneen muun muassa eduskunnassa metsäasetuksesta käytyyn keskuste-
luun431. Helanderin vaikenemista selittää se, että hän oli itse neuvonnan asemaa 
koskevan kiistan aloittaja, kuten edellä kerrottiin.

Neuvonnan asema ei kuitenkaan ratkennut metsäasetuksella. Metsänhoitaja-
kunnalla näyttää olleen suunnitelma, jolla mitätöitäisiin eduskunnan päätös. 

4.1.3  aseTuksen vasTainen johTosäänTö – juurien valuviaT

Metsänhoitajakunta oli alkanut valmistella maanviljelyshallituksen torjumista met-
säalan tehtävistä samana vuonna, kun asetusesitys annettiin eduskunnalle (v. 1908). 
Metsähallitus oli siirretty maanviljelystoimikunnan alaisuudesta kamaritoimikun-
nan432 alaisuuteen ja määrätty pitämään silmällä myös yksityismetsiä. Sen oli tehtävä 
senaatille ehdotuksia myös yksityismetsätalouden kehittämisestä433. Muutoksilla oli 
selvä yhteys asetusesitykseen. Niillä valmistauduttiin siihen, että yksityismetsätalo-
uden edistämistä johtaisi metsähallitus, niin kuin sitten asetuksessa määrättiinkin.

Lääninmetsälautakunnat asettaminen valtion metsiä hallinnoivan metsähalli-
tuksen valvontaan eikä esimerkiksi senaatin oikeustoimikunnan tai maanviljelys-
toimikunnan valvontaan oli metsänhoitajakunnalle tärkeä osavoitto. Maanviljelys-
hallitus olisi ollut luonnollinen vaihtoehto, sillä se oli metsätalouden neuvonnan ja 
siihen käytettävien varojen käytön keskuselin valtion hallinnossa. Metsähallitukselle 
annettu lääninmetsälautakuntien valvontatehtävä osoittautui tärkeäksi aseeksi seu-
raavissa neuvonnan asemasta käytävissä otteluissa. 

428 Metsälaki-kysymyksestä. Tapio 1908, s. 320. 

429 Helander, A. 1949, s. 190).

430 Holopainen, V. 1957, s. 262.

431 Helander, A. 1949, s. 192.

432 Kamaritoimikunta lakkautettiin vuonna 1917 ja metsähallitus palautettiin maataloustoimikunnan 
(maatalousministeriön) alaisuuteen.

433 Armollinen asetus metsähallituksen uudestaan järjestämisestä n:o 5/1908; Laitakari 1960, s. 126.
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Samana vuonna, kun metsäasetus hyväksyttiin eduskunnassa, Cajander julkaisi 
kaksikin kirjoitusta metsätalouden neuvonnasta. Toisessa hän piti nurinkurisena 
maalle niin tärkeän elinkeinon kuin metsätalouden edistämisen uskomista maan-
viljelyshallitukselle ja seuroille. Hänen mukaansa maatalouden intressit ovat jok-
seenkin vastakkaisia metsätalouden intresseille. Metsätalouden neuvonnassa maan-
viljelysseurat ovat tehottomia ja käyttävät metsänhoitoon osoitettuja valtion varoja 
muihin tarkoituksiin434. Hän päättää arvostelunsa toteamukseen, että metsätalou-
den edistäminen ei voi tehostua, ennen kuin sen johto siirretään metsähallitukseen 
ja uskotaan järjestöille, joille metsätalouden edistäminen on pää- eikä sivuasia435.

Toisessa kirjoituksessa Cajander jokseenkin suoraan kehotti tulkitsemaan met-
säasetusta eduskunnan tahdon vastaisesti. Hän kirjoittaa “Lakiin liittyvistä ran-
gaistus- ja erityismääräyksistä ansaitsee mainitsemista periaatteellisesti tärkeä 
25§ ’Menetetyiksi tuomituista puista saatu rahasäästö menee läänin metsälauta-
kunnalle metsänhoidon edistämiseen käytettäväksi’, joka on tärkeä siitä syystä, 
että se antaa lääninmetsälautakunnille, lainvalvontatoimen ohella, saman teh-
tävän, mikä on Ruotsin skogsvårdsstyrelser’eillä, nimittäin yksityismetsätalou-
den edistämisen”. Tämän kirjoituksen Cajander päättää uskoon, että metsähallitus 
onnistuu laatimaan johtosäännön, joka tekee lääninmetsälautakunnat kykeneviksi 
huolehtimaan sekä lain valvonnasta että maan metsätalouden kohottamisesta436. 

Cajanderin usko toteutui, sillä metsähallituksen valmistelemassa johtosäännössä 
metsänomistajien neuvonta ehdotettiin liitettäväksi lääninmetsälautakuntien teh-
täviin. Kun metsäasetus vahvistettiin vasta viiden vuoden kuluttua sen hyväksymi-
sestä, johtosääntö tuli julkiseksi vasta, kun senaatti asetuksen tultua vahvistetuksi 
hyväksyi johtosäännön 8.11.1917437.

Valmistelu johtosäännöksi lienee aloitettu välittömästi eduskunnan hyväksymis-
päätöksen jälkeen, sillä jo kuukauden kuluttua asetuksen vahvistamisesta julkaistiin 
selitysteos metsäasetuksen soveltamisesta. Joulukuulle 1917 päivätyssä teoksessa 
selitettiin neuvonnan antaminen lääninmetsälautakunnille asetuksen mukaiseksi. 
Teoksen käsikirjoitusta oli voitu käyttää hyväksi johtosääntöehdotuksen esittelyssä 
senaatin jäsenille.

Selitysteoksen kirjoittivat J. O. Peurakoski ja Hugo Rautapää, jotka kumpikin 
olivat eduskunnan jäseniä ja Peurakoski lisäksi talousvaliokunnan puheenjohtaja 
ja metsäasetusta koskevan eduskunta-aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja. Päätoi-
meltaan Peurakoski oli metsähallituksen apulaisylijohtaja. Rautapää oli päätoimel-
taan senaatin finanssitoimituskunnan esittelijäsihteeri. Hänet nimitettiin vuonna 

434 Cajander 1912b, s. 561

435 Cajander 1912b, s. 561 

436 Cajander 1912a, s. 299

437 Suomen Senaatin päätös, joka sisältää lääninmetsälautakuntien johtosäännön 8.11.1917. 
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1919 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi. Seuraavassa laatikossa analy-
soidaan selitysteoksessa annettua selitystä neuvonnan asemasta. 

lainvalvonnan ja neuvonnan yhdistämisen kehäselitykset

Lääninmetsälautakunnat asetettiin valvomaan metsäasetuksen noudattamista, mikä 

merkitsi sitä, että lautakunnan toimenpiteiden kohteina olivat vain asetuksen määrä-

yksiä rikkoneet metsänomistajat. Metsähallituksen valmisteleman johtosäännön 20. 

pykälässä lääninmetsälautakunnat kuitenkin velvoitettiin jokseenkin täysimittaiseen 

metsänomistajien neuvontaan. Pykälä kuuluu seuraavasti:

”Lääninmetsälautakunnan tulee myös, mikäli se valvontatehtäviltään siihen voi 

ryhtyä, antaa neuvoja ja ohjausta hakkauksien toimittamisessa etenkin silloin, kun 

hakkuuoikeus on rauhoitustoimenpiteen kautta rajoitettu ehdolliseksi, pyydettäessä 

järjestää ja ohjata metsän uudistamista tarkoittavia töitä sekä välittää ja hankkia puun 

siemeniä ja taimia niille, jotka lautakunnan toimialueella sellaisia tarvitsevat. Läänin-

metsälautakuntien tulee sen ohella virkailijoidensa avulla muutenkin toimia metsänhoi-

don edistämiseksi piirissään”438 

Metsäasetuksen selitysteoksessa Peurakoski ja Rautapää439 selittävät neuvonta-

tehtävän metsäasetuksen mukaiseksi asetuksen pykälien kehäselityksillä ja nostamal-

la johtosäännön määräyksen asetuksen määräysten edelle selittäessään asetuksen 5 

ja 25 pykälien tarkoitusta. 

Metsäasetuksen 5 pykälä kuuluu seuraavasti: ”Metsän uudistamisesta ja uuden 

kasvun turvaamisesta pitäköön Lääninmetsälautakunta huolen. Sitä varten tarvittavien 

toimenpiteiden täytäntöönpanon voi Lääninmetsälautakunta jättää maanomistajan 

tehtäväksi, jos on takeita, että ne siten tulevat suoritetuiksi”.

Pykälän määräyksellä tarkoitetaan vain hävitetyn ja sen vuoksi pakkotoimenpitei-

den kohteeksi joutuneen metsän uudistamista, minkä vahvistaa eduskunnan talous-

valiokunnan mietintökin. Mietinnön 5. pykälän perusteluissa todetaan, että lääninmet-

sälautakunnan tehtävä metsän uudistamisesta ja uuden kasvun turvaamisesta koskee 

tapauksia, ”milloin metsää on määrätty keinollisesti uudistettavaksi tai nuorennoksen 

turvaamiseksi käsketty ryhdyttäväksi toimenpiteisiin”440 (alleviivaukset kirjoittajan).

Peurakoski ja Rautapää selittävät 5 pykälää seuraavasti: ”Kun maanomistaja on 

saanut itse toimituttaakseen puheenalaiset työt, on lääninmetsälautakunta, jonka 

valvontatehtäviensä ohella myös tulee antaa opastusta sen toimialaan kuuluvissa 

438 Suomen senaatin päätös, joka sisältää lääninmetsälautakuntien johtosäännön 8.11.1917, 20 §

439 Peurakoski ja Rautapää 1918, s. 39

440 Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö 1/1912, s. 7
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metsänhoidollisissa asioissa (As. 25 §), velvollinen pyydettäessä järjestämään ja ohjaa-

maan metsän uudistamista tarkoittavia töitä (Johtos. 20 §)”441.

Selitykseen liitettyyn sivulauseeseen on sisällytetty sulkujen sisällä väite, että 

metsäasetuksen 25 pykälässä metsänhoidon neuvonta olisi määrätty yleisesti läänin-

metsälautakuntien työksi. Sellaista määräystä pykälässä ei ole, sillä 25 pykälä kuuluu 

seuraavasti: ”Menetetyiksi tuomituista puista saatu rahasäästö menee lääninmetsälau-

takunnalle metsänhoidon edistämiseen käytettäväksi”.

Määräyksen metsänhoidon neuvontaan Peurakoski ja Rautapää löytävät johto-

säännöstä, sillä 25 pykälän selityksessä he ensin kirjoittavat, ”lääninmetsälautakuntien 

neuvontatyöstä on puhuttu 5 pykälän selityksissä”, ja sen jälkeen toistavat johtosään-

nön 20 pykälän sanatarkasti442.

Kuten havaitaan, selitykset ko. pykälien tarkoituksesta ovat kehäselityksiä. Ensin 

5. pykälän selityksen sivulauseessa viitataan 25 pykälään ikään kuin siitä löytyisi 

määräys lääninmetsälautakunnan yleiselle neuvontavelvollisuudelle. Sitten 25 pykälän 

selityksissä viitataan 5 §:n selitysten sivulauseeseen. Lopuksi neuvontaa perustellaan 

johtosäännön asetuksen vastaisella määräyksellä. 

Johtosäännön 20. pykälä sisältää normaaleille säädöksille poikkeuksellisen varauk-
sen. Neuvonta määrättiin lääninmetsälautakuntien tehtäväksi, ”mikäli se valvon-
tatehtäviltään siihen voi ryhtyä”. Normaaleissa säädöksissä ehdollisia määräyksiä 
ei esiinny. 

Lääninmetsälautakuntien ryhtyminen neuvontaan ilman metsäasetuksen mää-
räystä nosti esille kysymyksen neuvonnan kustannusten rahoittamisesta. Valtion 
talousarviossa lääninmetsälautakunnille osoitettiin varoja vain lainvalvontaan. Neu-
vontaan varoja ei osoitettu, koska se ei sisältynyt lautakuntien tehtäviin443. Peura-
koski ja Rautapää eivät teoksessaan selosta, millä varoilla neuvonnan kustannukset 
rahoitettiin.

Metsäasetuksen 25. pykälä, johon neuvonta perustettiin, antoi lääninmetsä-
lautakunnille pienen määrän varoja käytettäväksi metsänhoidon edistämiseen 
Johtosäännössä lääninhallitukset määrättiin siirtämään menetetyiksi tuomituis-
ta puista saadut varat metsähallituksen kautta lääninmetsälautakunnille444. Kun 
määräykseen ei sisältynyt täsmällisempiä ohjeita varojen käytöstä, varat voitiin 

441 Peurakoski ja Rautapää 1918, s. 39

442 Peurakoski ja Rautapää 1918, s. 39.

443 Esimerkiksi vuoden 1925 valtion talousarviossa lääninmetsälautakunnille myönnettiin varoja XIV 
pääluvun momenteilla 35-38, jotka olivat ”Palkkauksia” (55 %), ”Päivä- ja matkarahoja” (30 %), 
”Sekalaisia menoja” (5 %) ja ”Uuden kasvun aikaansaaminen hävitetyillä alueilla” (11 %). Suluissa esitetyt 
prosenttiluvut osoittavat momentin rahamäärän osuutta lääninmetsälautakunnille myönnettyjen varojen 
kokonaismäärästä (Valtion talousarvio 1925, s. 83).

444 Suomen senaatin päätös, joka sisältää lääninmetsälautakuntien johtosäännön 106/8.11.1917, 29 §.
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käyttää lääninmetsälautakuntien toimesta tehdyissä töissä. Vaihtoehto olisi ollut 
myöntää tukea maanviljelysseurojen toimesta tehdyissä töissä asetuksen määrää-
miin tarkoituksiin. 

Menetetyksi tuomituista puista saatujen varojen määrä oli oletettavasti niin 
pieni, että niillä ei neuvontaa pitkälle rahoitettu. Neuvontaa ei rahoitettu myöskään 
toimitusmaksuilla, sillä niitä ei metsänomistajilta peritty. Syyksi siihen, että toimi-
tusmaksuja ei peritty, Peurakoski ja Rautapää selittävät lautakunnille määrätyn 
neuvontatyön. Lautakuntien velvollisuudesta neuvontaan seuraa, että metsänomis-
taja ei ole velvollinen maksamaan lautakunnan toimihenkilön kuluja, vaikka olisi 
pyytänyt hänet uudistustyötä valvomaan tai johtamaan, he kirjoittavat445.

Neuvonnan lisäksi lääninmetsälautakunnat tekivät myös leimauksia ja met-
sänarviointeja (metsänlukuja). Nämäkin työt ilmeisesti sisältyivät neuvonnan ni-
mikkeeseen ja tehtiin ilman toimitusmaksuja, sillä niitä ei johtosäännössä erikseen 
mainita. Turun ja Porin läänin lääninmetsälautakunta perusti kaksi taimitarhaakin. 
Keväällä 1926 lautakunta lähetti tilaajille 310 000 männyn ja 27 000 kuusen tainta, 
joista perittiin vain nosto- ja lähetyskulut446.

Maanviljelysseurat arvostelivat lääninmetsälautakuntien mahdollista varojen 
käyttöä leimausten ym. toiminnan kustannuksiin, sillä seurojen oli perittävä leima-
uksista ja metsänarvioinneista todellisiin kustannuksiin perustuvat toimitusmaksut 
metsänomistajilta. Neuvontaan osoitettuja varoja näihin palveluihin ei saanut käyt-
tää. Seurojen keskusliiton valtuuskunta käsitteli lääninmetsälautakuntien varojen 
käyttöä kokouksessaan 8.10.1925 ja velvoitti keskusliiton sihteerin tiedustelemaan 
maatalousministeriltä, ”minkälainen on läänien metsälautakuntien toimimiesten 
ohjesääntö, millaiset toimitusmaksut” ja niiden käytön perintä ja valvonta447. 

Lääninmetsälautakuntien varojen käyttöä valvoi metsähallitus448. Johtosään-
nössä lautakunnat oli asetettu metsähallituksen alaisiksi ”erikoistilintekijöiksi”449. 
Kirjoittaja ei ole selvittänyt, mitä nimitys käytännössä merkitsi. Kun lääninmet-
sälautakuntien harjoittama neuvonta perustui metsähallituksen valmistelemaan 
johtosääntöön, metsähallituksella oli intressi olla puuttumatta neuvonnan rahoit-
tamiseen asetuksen valvontaan osoitetuilla varoilla.

Taistelu neuvonnan asemasta toi metsätalouden ohjauksen ensimmäisiin or-
ganisaatioihin järjestelyjä, joita voidaan nimittää juurien valuvioiksi. Järjestelyt 
nimittäin poikkesivat hallinnon järjestämisestä parlamentaarisesti hallitussa maas-
sa. Ensimmäinen valuvika oli yksityisen yhdistyksen, Tapion, asettaminen ylimää-
räiseksi keskusvirastoksi metsänomistajien neuvontaan ja toinen valtion metsien 

445 Peurakoski ja Rautapää 1917, s. 39.

446 Tasanen 2010, s. 43

447 Maanviljelysseurojen Keskusliiton valtuuskunnan kokouksen pöytäkirja 8.10.1925, 23 §.

448 Suomen senaatin päätös .... 2.11.1917 annetun asetuksen voimaansaattamisesta 106/8.11.1917, 2 §.

449 Suomen senaatin päätös, joka sisältää lääninmetsälautakuntien johtosäännön 106/8.11.1917, 28 §.
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hallintoviraston, metsähallituksen, asettaminen keskusvirastoksi yksityismetsiä 
koskevan lain valvontaan.

Juurien valuviat loivat metsäalalle kehitykselle valtarakenteiden perustan, joka 
mahdollisti myöhemmät kehitystä vinouttavat tapahtumat. Valuviat olivat kulttuu-
risen värisuoran luomisen alkutapahtumia, kun metsätaloutta johtamaan keskus-
virastojen tasolle asetettiin metsänhoitajien johtamat ja miehittämät epäpoliittiset 
laitokset. Ne mahdollistivat sekä metsätalouden ohjauksen että metsätalouden hal-
linnon järjestämisen metsänhoitajien kulttuuristen asenteiden mukaiseksi.

Järjestämisen vaikutukset näkyivät välittömästi. Tapio tunkeutui Pellervo-
seuran reviirille ohjaamaan metsänomistajien yhteistoimintaa omalla metsänhoi-
toyhdistyksen mallilla. Sen tuloksena Pellervo-seura lopetti metsätalousyhdistysten 
perustamisen vuonna 1912 ja poisti metsänomistajien yhteistyön edistämisen toi-
mintaohjelmastaan kokonaan vuonna 1918. Siitä enemmän jäljempänä. Metsän-
omistajien neuvonnan ohjaaminen jäi kokonaan Tapion tehtäväksi. 

Metsähallitukselle annetun lääninmetsälautakuntien valvonnan vaikutus tuli 
näkyviin jo ensimmäisessä metsähallituksen tehtävässä, asetuksen vastaisen lää-
ninmetsälautakuntien johtosäännön valmistelussa. Vaikutukset näkyivät myös sii-
nä, että metsähallitus ei puuttunut valvontaan osoitettujen varojen käyttämiseen 
neuvonnan rahoitukseen. 

Muitakin kyseenalaisia piirteitä tuli näkyviin ensimmäisiä organisaatioita pe-
rustettaessa. Voidaan kysyä, johdettiinko eduskuntaa harhaan, kun eduskunnan 
hyväksymän metsäasetuksen määräystä menetetyistä puista saatujen varojen käy-
töstä alettiin tulkita neuvonnan antamisena lääninmetsälautakunnalle. Eduskunnan 
pöytäkirjoista näkyy, että kansanedustajat ymmärsivät asetusesityksen sisältävän 
vain asetuksen valvonnan450, 451.

Samoin voidaan kysyä, toimiko Cajander vastoin parempaa tietoaan, kun tul-
kitsi varojen käyttöä koskevan määräyksen määräykseksi neuvonnan antamisesta 
lääninmetsälautakunnille. Edelleen voidaan kysyä, tarkoittiko Peurakoski eduskun-
ta-aloitteellaan myös neuvonnan antamista lääninmetsälautakunnille vai syntyikö 
neuvonnan antamisen ajatus vasta aloitteen tultua hyväksytyksi

450 Eduskunnan pöytäkirjat 2. käsittely 10.5.1912, ed. Hahl, s. 489 

451 Eduskunnan pöytäkirjat 2. käsittely 10.5.1912, s. 491
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4.2  Metsänhoitolautakunnat 1928–1967 

4.2.1  korporaTismi hallinToon – neuvonTa ja lainvalvonTa  
 yhdisTeTään 

Metsäasetus kumottiin ja sen tilalle säädettiin 11.5.1928 yksityismetsälaki452. Uudella 
lailla lakkautettiin lääninmetsälautakunnat ja niiden tilalle perustettiin metsän-
hoitolautakunnat yksityismetsälain toimeenpanon ja metsätalouden edistämisen 
elimiksi453.

Yksityismetsälaki laajensi lain soveltamisen koskemaan kaikkia muita valtakun-
nan metsiä paitsi metsähallituksen hallitsemia ja valtion viranomaisen vahvistaman 
suunnitelman mukaan hoidettavia metsiä454. Jälkimmäisiä olivat muun muassa 
yhteismetsät, joita valvoi metsähallitus. Vuonna 1945 annetulla valtioneuvoston 
päätöksellä (1282/1945) määrättiin metsänhoitolautakunnat osallistumaan yhteis-
metsien käyttöön ja valvontaan metsähallituksen ohjeiden mukaisesti.

Metsänhoitolautakuntien oleellisin ero lääninmetsälautakuntiin verrattuna oli 
korporatiivisten periaatteiden toteuttaminen metsätalouden hallinnossa. Metsän-
hoitolautakunnat eriytettiin valtion hallinnosta ja niistä tehtiin itsenäisiä aluehal-
linnon laitoksia, jotka luetaan ns. välilliseen julkiseen hallintoon455. 

Korporatiivinen hallinto muutti ratkaisevasti toimihenkilöiden asemaa ja vas-
tuita työtehtävissä. Toimihenkilöt olivat metsänhoitolautakunnissa yksityisoikeu-
dellisessa työsuhteessa eivätkä virkamiehiä. Heillä ei ollut virkamiehen irtisano-
missuojaa mahdollisissa perusteettomissa työsuhteen purkamisissa. 

Toimihenkilöitä ei myöskään ollut määrätty virkavastuun alaisiksi 
lainvalvonta- ja muissa tehtävissään Yksityismetsälakiin sisältyi sellainen 
omituisuus, että metsänhoitolautakunnan jäsenet asetettiin virkavastuun alaisiksi 
lainvalvontatehtävissä, mutta toimihenkilöitä ei asetettu456. Ruotsin vastaavassa 
laissa, jota lakiesitys jäljitteli, todetaan sekä metsänhoitohallituksen jäsenten että 
virkamiesten toimivan tehtävissään virkavastuulla457. 

Virkavastuun puuttuminen toimihenkilöiltä antoi mahdollisuuden muun muas-
sa perusteettomien hakkuukieltojen antamiseen ilman vastuuseen joutumisen uh-
kaa. Jäljempänä selostetaan erästä eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyä kantelua 
toimihenkilöiden antamasta hakkuukiellosta, joka aiheutti tilan pakkohuutokaupan. 
Apulaisoikeusasiamies vastaa kantelijalle, etteivät virkamiehet eivätkä virkamiehen 

452 Yksityismetsälaki 161/1928.

453 Jäljempänä käytetään metsänhoitolautakunnasta useasti lyhennettyä muotoa metsälautakunta silloin, kun 
ei synny epäselvyyttä nimen kohteesta. 

454 Yksityismetsälaki 161/1928, 31.§

455 Hallituksen esityksessä (no 25/1927) todetaan, että ”metsänhoitolautakunnat tulisivat siis olemaan 
itsenäisiä vapaita järjestöjä samaan tapaan kuin maanviljelys- ja talousseurat nyt ovat”.

456 Yksityismetsälaki 161/1928, 21§

457 Yksityismetsäkomitean mietintö 2/1926, s. 31.
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vastuulla toimivat lautakuntien jäsenet olleet menetelleet virheellisesti. Toimihen-
kilöiden toimenpiteisiin apulaisoikeusasiamies ei ota kantaa ilmeisesti juuri siitä 
syystä, ettei heitä ollut määrätty virkavastuun alaisiksi missään tehtävissä458.

Toimihenkilöiden jättäminen virkavastuun ulkopuolelle liittyi taktiikkaan, jolla 
yksityismetsälakia vietiin eteenpäin lainsäädännössä. Kansanedustajille pyrittiin 
uskottelemaan, että metsänhoitolautakunnille siirretystä metsänomistajien neuvon-
nasta ei tulisi lain vastustajien pelottelemaa virkamiesten valvontaa. Lain eduskun-
takäsittelyssä Mauno Pekkala ilmaisi pyrkimyksen selkeästi. Hän totesi, että uusi 
järjestö ei olisi virasto eivätkä sen virkamiehet poliiseja. Metsänhoitolautakunnat 
olisivat yhtä vapaita järjestöjä kuin maanviljelys- ja talousseurat. Niiden toimihen-
kilöt eivät tulisi olemaan virkamiehiä, kuten vastustajat pelottelevat459.

Metsänhoitolautakuntien perustamisen yhteydessä myös laillistettiin neuvon-
nan liittäminen lainvalvontaa harjoittavan laitoksen tehtäviin. Maanviljelysseuro-
jen harjoittama neuvonta lopetettiin ja toimihenkilöt siirrettiin metsänhoitolauta-
kuntiin. Kiista neuvonnan asemasta tuli näin ratkaistuksi metsänhoitajakunnan 
vaatimalla tavalla.

Metsänhoitolautakunnat asetettiin, kuten niitä edeltäneet lääninmetsälauta-
kunnatkin, metsähallituksen valvontaan ja niiden keskusjärjestöksi määrättiin 
keskusmetsäseura Tapio. Ruotsinkielisiä alueita varten perustettiin omat metsä-
lautakunnat (2 kpl) ja oma keskusseura Centralskogssällskapet Skogskultur. Kun-
nanmetsälautakunnat säilytettiin entisissä tehtävissään. 

Jäsenten valinta metsänhoitolautakuntiin jäi maanviljelys- ja talousseuroille, 
niin kuin lääninmetsälautakunnissakin oli ollut. Aiempi käytäntö muuttui vain siinä, 
että yhden jäsenen nimesi metsähallituksen sijasta keskusmetsäseura ja puheenjoh-
tajan valitsivat jäsenet keskuudestaan itse, kun aiemmin puheenjohtajan oli määrän-
nyt metsähallitus. Jäsenten toimikausi säilyi ennallaan kolmena kalenterivuotena. 

Lainvalvonnan ja neuvonnan yhteen kytkeminen metsänhoitolautakunnissa 
vahvisti Metsänhoitoyhdistys Tapion asemaa, sillä sen tehtäviin kuului uudessa 
tilanteessa ”seurata myös lainvalvontaa koskevaa toimintaa”460. Silti Tapio säilyi 
edelleen yksityisenä yhdistyksenä ilman virallista asemaa hallinnossa. Tapio muutti 
vuonna 1928 aiemman nimensä ”Suomen metsänhoitoyhdistys Tapio” nimeksi 
”Keskusmetsäseura Tapio”. Uusi nimi oli ulkoiselta asultaan yhdenmukainen Ta-
pion hallintoon osallistuvien maanviljelys- ja talousseurojen nimien kanssa. 

Metsänhoitolautakunnat määrättiin olemaan vuorovaikutuksessa maanvilje-
lys- ja talousseurojen, yksityismetsätalouden parantamista tarkoittavien yhdistys-

458 Komsin ym. (1947, s. 76) mukaan virkavastuu tulisi toimihenkilöille rikoslain perusteella

459 Ed. Pekkala, Eduskunnan pöytäkirjat 3. käsittely 27.3.1928, s. 604 ja 608.

460 Valtioneuvoston päätös …. 268/1928, 6 §.
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ten ja järjestöjen, metsäntutkimuslaitoksen sekä metsä- ja maatalousoppilaitosten 
kanssa461. 

Heti yksityismetsälain hyväksymisen jälkeen samana päivänä eduskunta hyväk-
syi myös määräaikaisen metsänparannuslain. Lain nojalla voitiin viitenä vuotena 
myöntää valtion varoja soiden kuivatuksiin ja puuttomien, hävitettyjen tai muuten 
huonotuottoisten metsäalojen kunnostamiseen462. Metsänparannuslakia toimeen-
panemaan perustettiin keskusmetsäseura Tapiolle piiriorganisaatio, metsänparan-
nuspiirit, itsenäisten metsänhoitolautakuntien rinnalle. 

4.2.2  yksiTyismeTsälaki sineTöi neuvonnan valTauksen – aseena  
 valTion TueT

Tässä luvussa selostetaan yksityiskohtaisemmin vuoden 1928 yksityismetsälain sää-
tämiseen johtaneita tapahtumia ja säätämisen ajankohtana vallinnutta tilannetta. 
Lain säätämistä edelsi vielä ankarampi taistelu neuvonnan asemasta kuin metsä-
asetusta säädettäessä. Maatalousmiesten metsäasetusta säädettäessä saavuttama 
voitto, jossa metsänomistajien neuvonta säilyi maanviljelysseuroilla, jäi lyhytai-
kaiseksi, kun maan poliittiset olot muotoutuivat tilapäisesti metsänhoitajakunnan 
pyrkimyksiä tukeviksi. 

Voidaan helposti arvioida, että metsäasetuksen ollessa voimassa 1920-luvulla 
yhteistoiminta neuvontaan tunkeutuneiden lääninmetsälautakuntien ja maanvilje-
lysseurojen välillä saattoi olla kitkaista. Siihen viittaavat erimielisyydet muun mu-
assa siitä, mikä on metsänhävitystä. Muutamissa suurissa hakkuissa tapahtui, että 
lääninmetsälautakunnan virkamies oli katsonut metsän hävitetyksi, mutta metsän-
omistaja hankki toiselta metsänhoitajalta todistuksen, ettei metsää ollut hävitetty463. 
Todistuksen antaja oli todennäköisesti maanviljelysseuran metsänhoitaja. Toisaalta 
lääninmetsälautakunta saattoi keskeyttää metsänhävityksenä hakkuun, jota tehtiin 
maanviljelysseuran metsänhoitajan leimauksen perusteella464. 

A. Helanderin mukaan myöskään yhteistoiminta maanviljelysseurojen ja niiden 
keskuselimenä toimivan Metsänhoitoyhdistys Tapion välillä ei ollut kitkatonta465. 
Maanviljelysseurat suhtautuivat epäluuloisesti yleensä kaikkiin Tapion esityksiin. 
Jotkut eivät antaneet tietoja vuosikertomuksiin ja katsauksiin, joita Tapion piti 

461 Valtioneuvoston päätös ... 266/1928, 3 §.

462 Laki varojen varaamisesta soiden kuivaukseen … 140/1928. Lain toimeenpanoasetuksessa (160/1929) 
annettiin laille nimeksi metsänparannuslaki. Lain nojalla tehtävien perusparannustöiden nimeksi vakiintui 
metsänparannustyöt. Niitä olivat erityisesti soiden ojitus ja metsäteiden rakentaminen. 

463 Helander, A. 1949, s. 210

464 Pekkala, Eduskunnan pöytäkirjat 27.3.1928, s. 608.

465 Helander, A. 1949, s. 212.
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valmistaa ja Pellervo-seura kieltäytyi kokonaan tietojen antamisesta. Holopaisen466 
mukaan Tapion toiminta oli tuohon aikaan miltei lamassa.

Vuonna 1922 metsänhoitajat saivat yllättäen avaimet neuvonnan järjestämiseen, 
kun Cajander nimitettiin virkamieshallituksen pääministeriksi. Hän varasi itselleen 
myös apulaismaatalousministerin aseman. Näistä asemista käsin hän ilman julki-
suutta asetti 10.8.1922 – vajaa neljä vuotta metsäasetuksen voimaantulon jälkeen 
– komitean ehdottamaan toimenpiteitä yksityismetsätalouden parantamiseksi. 
Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin metsähallituksen apulaisylijohtaja J.O. 
Peurakoski ja sihteeriksi metsähallituksen osastopäällikkö Mauno Pekkala. 
Pekkala sai tehtäväkseen komitean julkistamisen. Siinä yhteydessä hän arvosteli 
voimakkaasti maanviljelysseurojen metsäneuvontaa ja vaati neuvonnan siirtämistä 
lääninmetsälautakunnille467.

Holopainen468 vaikenee kirjoittamassaan Tapion 50-vuotishistoriassa nopean 
lakiuudistuksen todellisesta syystä. Hän kertoo lakiuudistuksen syiksi metsien käsit-
telyä koskevien määräysten vanhentumisen. Metsien käsittelyä koskevia ehdotuksia 
uudistuksen valmistellut komitea ei kuitenkaan ollut tehnyt. Komitean ehdotukset 
koskivat vain yksityismetsien lainvalvonnan ja neuvonnan järjestämistä469. Sen si-
jaan hallituksen esitykseen yksityismetsälaiksi sisältyi metsien käsittelyn säädöksiin 
kolme hyvin vähäistä tarkistusta, joilla Holopainen perustelee väitettään.

Yksityismetsäkomitean mietintö valmistui 22.1.1926. Mietinnössä arvostellaan 
voimakkaasti maanviljelysseurojen harjoittaman neuvonnan suuntaamista met-
sänomistajien elinkeinotoiminnan edistämiseen metsänhoidollisen neuvonta- ja 
ohjaustoiminnan sijasta. Laatikossa arvostelun sisältöä.

yksityismetsäkomitean mietintö

Mietinnössä valitetaan, että metsänhoidollisesti tärkeiden toimitusten, kuten hakkaus-

tapojen neuvonnan, metsänhoitokilpailujen sekä metsänviljelyä ja metsänhoitosuun-

nitelmien laatimista koskevien toimitusten osuus on vähentynyt, kun sen sijaan met-

sänarvioimista ja puunmyyntiä koskevien toimitusten osuus on lisääntynyt. Niinikään 

esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien vähentyminen osoittaa, että toiminnan tärkein 

puoli, valistus ja metsänhoidollinen neuvonta- ja ohjaustoiminta, on jäänyt syrjään 

muiden vähäpätöisempien, joskin metsänomistajille taloudellisesti hyvinkin tärkeiden 

tehtävien rinnalla470. 

466 Holopainen, V. 1957, s. 88.

467 Helander, A. 1949, s. 213; Vaara 1990, s. 240.

468 Holopainen, V. 1957, s. 264.

469 Yksityismetsäkomitean mietintö n:o 2/1926, s. 79.

470 Yksityismetsäkomitean mietintö n:o 2/1926, s. 24.
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Edessä olevina neuvonnan tehtävinä mietinnössä nähdään keskeisimpänä 

metsänviljelyn edistäminen. Metsänviljelyn hyväksi olisi ryhdyttävä voimakkaaseen 

propagandatyöhön, jota olisi harjoitettava sanoin, kuvin ja esimerkein. Olisi julkaista-

va asiaa koskevia kansantajuisia kirjasia, järjestettävä metsänviljelykursseja ja opin-

toretkeilyjä, luotava mallikulttuureja jne. Kun tällä tavoin metsänviljelyn tärkeys on 

juurrutettu yleiseen tietoisuuteen, olisi järjestettävä metsänviljelyn käytännön puoli 

toimivaksi. Kaiken tämän läpiajaminen edellyttää asianomaisilta järjestöiltä täydellistä 

antaumusta asiaan, sillä sivutehtävänä se ei onnistu471. 

Mietinnössä esitetään metsäalalle perustettavaksi aivan uudet laitokset, valtion-
hallinnosta eriytetyt metsänhoitolautakunnat. Niille siirrettäisiin yksityismetsälain 
valvonta lääninmetsälautakunnilta ja metsänomistajien neuvonta maanviljelysseu-
roilta. Keskusvirastona toimisi metsähallitus. Tapio toimisi lautakuntien aatteelli-
sena yhdyssiteenä. Ehdotuksen malli oli saatu Ruotsin yksityismetsien hallinnosta, 
jota lakiesityksen valmistellut komitea selostaa laajasti ja soveltaa sitä ehdotuksiinsa 
metsänhoitolautakunnista. 

Komitean ehdotukset saivat kannatusta metsäalan laitoksilta, mutta pääosa maa-
talouden alan laitoksista vastusti niitä. Vastustajien etujoukoissa olivat luonnolli-
sesti maanviljelys- ja talousseurat. A. Helanderin472 mukaan Maataloustuottajain 
keskusliitto MTK olisi puoltanut komitean ehdotuksia, Holopaisen473 mukaan taas 
päättävästi vastustanut. Tarkistettu tieto vahvistaa Holopaisen kannan oikeaksi. 
MTK:n valtuuskunta vastusti yksimielisesti metsänhoidon edistämistyön siirtämistä 
pois maanviljelys- ja talousseuroilta474.

Maanviljelysseurojen keskeisin perustelu komitean ehdotusten torjumiselle oli 
se, että lainvalvonta ja neuvonta eivät sovi samojen henkilöiden tehtäviksi, sillä 
valvontatehtävä vie edellytykset menestykselliseltä neuvonnalta. Sitä paitsi ei ole 
johdonmukaista, että metsälautakunnan toimihenkilö joutuu lainvalvojana arvos-
telemaan neuvojana tekemäänsä työtä. Seurojen mukaan koko uuden järjestelyn 
takana oli vain maan metsänhoitajakunta, joka ambitioasianaan ajoi heille mieluisan 
uuden järjestelmän toteuttamista475. 

A. Helander, joka lähes ensimmäisenä (1903) oli vaatinut neuvonnan siirtä-
mistä metsäalan järjestöille, oli komitean mietinnön valmistumisen aikaan Tapio-
yhdistyksen sihteeri (johtaja). Metsätalouden historiassa (1949) hän kirjoittaa476, 

471 Yksityismetsäkomitean mietintö n:o 2/1926, 25.

472 Helander, A. 1949, s. 215.

473 Holopainen, V. 1957, s. 91

474 Väänänen 1991.

475 Helander, A. 1949, s. 214; Holopainen, V. 1957, s. 92.

476 Helander, A. 1949, s. 215.
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että komitean esitys sai yleensä suopean vastaanoton, sillä kaikki ymmärsivät, että 
yksityismetsätalouden kohottaminen oli niin suuri asia, että sen hyväksi kannatti 
tehdä suuriakin uhrauksia. Syntyi kuitenkin katkeria ja repiviä erimielisyyksiä met-
sätalouden edistämistyön asemasta, kun toiset vaativat edistämistyön säilyttämistä 
maanviljelysseuroilla, toiset taas puolsivat hallituksen esitystä, Helander kirjoittaa. 

Tapio-yhdistyksen sihteerinä Helander laati lausuntoluonnoksen Tapion edus-
tajiston kannanotoksi komitean mietinnöstä. Lausunnosta, joka tuki komitean eh-
dotusta, syntyi pitkä ja riitaisa keskustelu. Lausunto kuitenkin hyväksyttiin äänin 
7-6. Päätöksen johdosta neljä maanviljelysseuraa esitti Tapion johtokunnalle vasta-
lauseensa väittäen, että niiden edustajat olivat vastoin seuransa kantaa puoltaneet 
komitean ehdotuksia477. 

Myötätuuli metsänhoitajien pyrkimyksille jatkui komitean mietinnön valmis-
tuttua. Maahan nimitettiin samana vuonna sosiaalidemokraattinen hallitus, jonka 
pääministeriksi tuli Väinö Tanner. Yksityismetsäkomitean sihteeri Mauno Pekka-
la nimitettiin hallituksen maatalousministeriksi. Tanner harrasti metsänhoitoa ja 
vasemmiston politiikkaan metsäneuvonnan ottaminen pois maanviljelysseuroilta 
soveltui hyvin. Hallitus antoi 2.9.1927 Eduskunnalle lakiesityksen yksityismetsä-
laista, johon sisältyi ehdotus metsänhoitolautakuntien perustamisesta.

Kaksi viikkoa myöhemmin (23.9.) hallitus antoi Eduskunnalle esityksen metsän-
parannuslaiksi, jonka nojalla voitaisiin myöntää valtion varoja soitten kuivatuksiin 
metsänkasvatusta varten ja vähätuottoisten metsämaiden saattamiseen tuottavik-
si478. Tällä esityksellä oli todennäköisesti ratkaiseva vaikutus siihen, että yksityis-
metsälaki hyväksyttiin eduskunnassa, kuten jäljempänä havaitaan.

Myös eduskunnassa käytiin yksityismetsälaista laaja ja erimielinen keskustelu. 
Vastustajien pääperustelu oli sama, joka oli tullut esille jo maanviljelysseurojen 
perusteluissa. Lainvalvonta ja neuvonta eivät sovellu samalle järjestölle, sillä se 
voi johtaa väärinkäytöksiin. 

Keskustelussa todettiin, että maa- ja metsätalouden erottaminen toisistaan on 
kohtalokkain erehdys, mitä meillä koskaan on maatalouden alalla tehty. Kun uudet 
metsälautakunnat lähtevät harjoittamaan poliisitoimintaa maanviljelijäin keskuu-
dessa, on tulos enemmän kielteinen kuin myönteinen479. Viitattiin myös metsän-
hoitajien maatalousvastaisiin asenteisiin, joiden taustalla nähtiin metsänhoitajien 
koulutuksen yksipuolisuus480. Viittaus kohdistui Cajanderiin, joka oli ollut keskeinen 
henkilö sekä korkeimman metsäopetuksen järjestämisessä että itse opetuksessa.

Keskustelussa arvosteltiin lain hyväksymisen tukemista valtion tukia lupaamalla. 
Eräs edustaja kertoi monien maanviljelijöiden kannattavan uudistusta, koska on 

477 Holopainen, V. 1957, s. 93.

478 Holopainen, V. 1957, s. 220.

479 Eduskunnan pöytäkirjat 1. käsittely 9.3.1928, ed. Tukia, s. 384.

480 Eduskunnan pöytäkirjat 3. käsittely 27.3.1928, ed. Hahl, s. 600.
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tulossa lisää valtion varoja metsänhoidon edistämiseen481. Toinen edustaja sanoi-
kin, että kohtuullisten varojen saaminen metsätaloudelle on niin suuri voitto, että 
senkin perusteella laki olisi hyväksyttävä482.

Mauno Pekkala ei ollut enää ministeri lakiesitystä eduskunnassa käsiteltäessä, 
mutta hän oli kansanedustaja. Hän käytti puheenvuorossaan hyväksi lääninmet-
sälautakunnille metsäasetuksen määräysten vastaisesti annettua metsätalouden 
neuvontaa. Hän totesi, että nyt on metsätaloutta edistämässä kaksi järjestöä, maan-
viljelysseurat ja lääninmetsälautakunnat. Kahden järjestön toiminta saattaa edistä-
mistyön hajanaiseksi ja aiheuttaa haittoja sekä lisää kustannuksia483.

Pekkalan mukaan oli sattunut kiusallisia tilanteita, kun maanviljelysseuran am-
mattimies oli suorittanut leimauksen ja lääninmetsälautakunnan virkailija oli tullut 
ja keskeyttänyt hakkuun lainvastaisena. Näin toinen valtion varoilla työskentelevä 
järjestö tekee tyhjäksi toisen valtion varoilla työskentelevän järjestön työn. Hän 
kuvasi, niin kuin edellä kerrottiin, kuinka metsänhoitolautakunnat olisivat yhtä 
vapaita järjestöjä kuin maanviljelys- ja talousseurat. Niiden toimihenkilöt eivät tulisi 
olemaan virkamiehiä, kuten vastustajat pelottelevat484.

Kansanedustaja K.E. Linna, joka jäljempänä havaitaan tärkeäksi vaikuttajahen-
kilöksi metsäalalla, puolusti voimakkaasti lain hyväksymistä. Hän kertoi, kuinka 
hänellä oli kokemusta sekä lääninmetsälautakunnan puheenjohtajan tehtävistä että 
maanviljelyseuran metsävaliokunnan jäsenyydestä. Hänen mukaansa uudistus ei 
millään tavoin vaarantaisi itsenäisen maanviljelijän asemaa eikä hänen määrää-
misoikeuttaan485.

Yllättäen eduskunnan maatalousvaliokunta esitti lakiehdotuksen hylättäväksi. 
Se ei hyväksynyt esitystä lainvalvonnan ja neuvonnan yhdistämisestä, koska katsoi 
siihen sisältyvän mahdollisuuden väärinkäytöksiin486. Sen sijaan laki- ja talousvalio-
kunta puolsi lakiehdotuksen hyväksymistä. Eduskunta hyväksyi yksityismetsälain 
27.3.1928 äänin 101-70.

Samana päivänä, kun yksityismetsälaki hyväksyttiin, eduskunta hyväksyi myös 
edellä mainitun hallituksen esityksen metsänparannuslaiksi, jonka nojalla alettiin 
myöntää valtion varoja sekä valtion että yksityisten metsänomistajien metsissä teh-
täviin metsäojituksiin ja metsänviljelyyn487. Kuten lakien antamisen ja hyväksymisen 
järjestyksestä sekä eduskunnassa käydyistä keskustelusta näkyy, tuettiin metsän-
parannuslaissa yksityismetsien töihin esitetyillä valtion varoilla paljon vastustusta 

481 Eduskunnan pöytäkirjat 1. käsittely 9.3.1928, ed. Tukia, s. 384.

482 Eduskunnan pöytäkirjat 3. käsittely 27.3.1928, ed. Saarinen, s. 611.

483 Eduskunnan pöytäkirjat 3. käsittely 27.3.1928, ed. Pekkala, s. 608.

484 Eduskunnan pöytäkirjat 3. käsittely 27.3.1928, ed. Pekkala, s. 604 ja 608.

485 Eduskunnan pöytäkirjat 3. käsittely 27.3.1928, ed. Linna, s. 610.

486 Helander, A. 1949, s. 216.

487 Laki varojen varaamisesta soiden kuivatukseen … N:o 140/1927.
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saaneen yksityismetsälain hyväksymistä eduskunnassa488. Valtateoriaa soveltaen 
voidaan sanoa, että hallitus ohjasi eduskuntaa palkitsemisvaltaa käyttämällä.

Poliittisten puolueiden kannat metsälautakuntien perustamisen lakiesitykseen 
eivät ole tarkkaan tiedossa, sillä nimenhuutoäänestyksiä lakiesityksistä ei käyty. 
Metsätalouden historioissa489 kuitenkin arvioidaan, että lakiesitystä tukivat melko 
yhtenäisesti vasemmistopuolueet siksikin, että sen oli antanut sosialidemokraatti-
nen hallitus. Sen sijaan maalaisliiton ja kokoomuksen suunnalla lakiesitystä vas-
tustettiin laajalti. Maalaisliiton edustaja Juutilainen sanoi, ettei hänen ryhmäs-
tään ole saatu käännytetyksi lakiesityksen taakse kymmentäkään edustajaa, vaikka 
valtiovarainministeri Niukkanen ja edustaja Saarinen olivat tehneet valistustyötä 
esityksen puolesta kohta vuoden490. Niukkanen oli ollut uudistuksen valmistelleen 
komitean jäsen.

Metsänhoitolautakunnat syntyivät ajankohtana, jolloin metsänhoitajakunnalla 
oli poikkeuksellisen paljon poliittista valtaa. Uudistuksen käynnisti pääministerinä 
ja apulaismaatalousministerinä edistyspuolueeseen kuuluva maatalous- ja metsä-
tieteitten tohtori. Uudistusta valmisteli komitean sihteerinä sosialidemokraattiseen 
puolueeseen kuuluva metsänhoitaja. Sama metsänhoitaja sosialidemokraattisen 
vähemmistöhallituksen maatalousministerinä antoi lakiesityksen eduskunnalle ja 
kansanedustajana ajoi sen hyväksymistä eduskunnassa. Vähemmistöhallituksen 
pääministeri harrasti metsänhoitoa suuren maatilan omistajana. 

Metsähoitolautakunnat eivät olleet yhdenkään puolueen tavoite. Kyseessähän oli 
korporatiivisen hallinnon perustaminen so. puolueiden syrjäyttäminen metsäalan 
hallinnosta491. Voidaankin arvioida, että ilman kuvatunlaista poliittista tilannetta 
ja ilman kuvattuja henkilöasetelmia metsänhoitolautakuntia tuskin olisi koskaan 
perustettu.

Metsänhoitolautakuntien perustamisella metsänhoitajakunta toteutti pitkäai-
kaisen tavoitteensa maatalouden järjestöjen syrjäyttämisestä metsätalouden neu-
vonnasta. Metsänhoitajat pääsivät harjoittamaan neuvontaa ja yksityismetsälain 
valvontaa poliittisesta valvonnasta eriytetyistä itsenäisistä laitoksista käsin. Hah-
tolan mukaan metsänhoitajakunta pitää, niin kuin edellä kerrottiin, maatalousneu-
vonnasta erillisen edistämisorganisaation aikaansaamista ensimmäisenä merkittä-
vänä metsätalouden edistämisen saavutuksena492. 

Päinvastainen näkemys on Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n toimitusjoh-
tajalla Kauko Sipposella493. Hän arvostelee vuonna 1990 metsätalouden hallinnon 
ja neuvonnan eriyttämistä maatilatalouden vastaavista organisaatioista näin: ”Jul-

488 Ks. Holopainen, V. 1957, s. 218.

489 Helander, A. 1949, s. 216 ja Holopainen, V. 1957, s. 94.

490 Ed. eduskunnan pöytäkirjat 3. käsittely 27.3.1928, s. 614.

491 Vaara 1990, s. 241.

492 Hahtola 1986.

493 Sipponen 1990. 
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kisessa hallinnossa samoin kuin yksityisissä yhteisöissä agronomit ja metsänhoi-
tajat ovat eristäytyneet omiin linnoituksiinsa eivätkä ole havainneet ohjaavansa 
yhtä ja samaa elinkeinoa eli maatilataloutta”.

Metsälautakuntien itsenäinen asema, itsenäinen talous ja metsänomistajien 
luottamusmiehiin perustuva hallinto antoivat metsälautakunnille laajat mahdol-
lisuudet luoda henkilösuhteita ja käyttää varoja suhdetoimintaan. Niiden ansiosta 
metsänhoitajakunnalle tuli aiempaa helpommaksi jatkaa metsätalouden toiminto-
jen keskittämistä metsälautakunnille. Luottamusmiehet hoitivat siihen tarvittavan 
poliittisen ja metsänomistajien etujärjestön MTK:n tuen. 

4.2.3  suomen ja ruoTsin yksiTyismeTsien hallinnon verTailua 

Kuten edellä todettiin, Suomessa seurattiin metsälakien säätämisessä Ruotsin esi-
merkkiä494. Ruotsissa hyväksyttiin 24.7.1903 yksityismetsien hoitoa koskeva laki ja 
metsänhoitohallituksia koskeva asetus, jotka tulivat voimaan 1.1.1905. Asetuksella 
perustettiin maakuntiin metsänhoitohallitukset (skogsvårdsstyrelser), joille siirret-
tiin aiemmin talousseuroille kuuluneet metsänhoidon edistämistehtävät495. Lakia 
ja asetusta muutettiin 15.6.1923 annetuilla säädöksillä496, 497. 

Ruotsin metsähallinnon mallin soveltamisessa Suomen yksityismetsien hallin-
toon kuitenkin poikettiin sekä hallinnon kokoonpanossa että hallinnon valvonnan 
järjestämisessä Ruotsin mallista. Seuraavassa verrataan Ruotsissa vuonna 1923 
annettua asetusta metsänhoitohallituksista Suomessa vuonna 1928 annetun yksi-
tyismetsälain säädöksiin. 

Ruotsissa asetuksella määrättiin, että jokaisessa maakunnassa (landstingsområ-
de) tuli olla metsänhoitohallitus (skogsvårdsstyrelse). Sen kokoonpanoksi määrät-
tiin kolme jäsentä, joista kuningas nimitti yhden, joka samalla toimi puheenjoh-
tajana. Maakunnan maapäivät (landstinget) ja maakunnan talousseura nimittivät 
kumpikin yhden jäsenen. Jos maakunnan alueella toimi useita talousseuroja, niin 
kaikki saivat nimetä jäsenen ja maapäivät nimesi vastaavasti yhtä monta jäsentä498.

Suomessa ei seurattu maan hallinnollista aluejakoa, vaan metsänhoitolautakun-
tia perustettiin noin kaksinkertainen määrä (18) läänien määrään verrattuna eivätkä 
niiden rajat noudattaneet läänien rajoja. Lautakunnan jäsenten määräksi määrättiin 
kolmesta viiteen jäsentä. Määrän vahvisti maa- ja metsätalousministeriö metsähal-
lituksen ehdotuksesta. Jäsenet metsänhoitolautakuntaan nimesi alueen maanvilje-

494 Eduskuntaesitysmietintö n:o 4/1912, Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö n:o1/1912, s. 9.

495 Yksityismetsäkomitean mietintö 1926, s. 32.

496 Yksityismetsäkomitean mietintö 1926, s. 29.

497 Kunglika förordning 15 juni 1923 ang. skogsvårdsstyrelser 

498 Kunglika förordning 15 juni 1923 ang. skogsvårdsstyrelser, 1 §
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lys- tai talouseura paitsi yhden, jonka nimesi keskusmetsäseura. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan metsänhoitolautakunta valitsi keskuudestaan499, 500, 501.

Hallinnon valvonta oli Ruotsissa järjestetty niin, että metsänhoitohallituksen 
tuli vuosittain antaa lääninhallitukselle selostus edellisen vuoden toiminnastaan ja 
rahavarojen hoidosta. Selostuksen tarkastivat vuodeksi kerrallaan asetetut kolme 
reviisoria, joista kuningas määräsi yhden ja muut kaksi valittiin samoin perustein 
kuin metsänhoitohallituksen jäsenet. Selostus oli jaettava maapäivien (folktinget) 
jäsenille, talousseuroille ja kuninkaalle. Vastuuvapaudesta päättivät maakuntapäi-
vät ja talousseura kumpikin omalta osaltaan502, 503.

Suomessa hallinnon valvonta määrättiin metsähallituksen tehtäväksi. Metsän-
hoitolautakuntien oli annettava keskusmetsäseuralle kertomus edellisen vuoden 
toiminnasta ja keskusmetsäseuran tuli lähettää ne ja niiden yhdistelmä metsä-
hallitukselle oman toimintakertomuksensa ohella. Maanviljelys- ja talousseurojen 
hallintoelimille metsänhoitolautakunnan toimintakertomusta ei määrätty lähettä-
mään. Seurojen ainoa tehtävä oli edustajan nimeäminen metsänhoitolautakunnan 
jäseneksi. 

Metsähallituksen tuli valvoa, että metsänhoitolautakunnat noudattivat yksityis-
metsälakia ja niille vahvistettua johtosääntöä sekä muutenkin täyttivät niille asete-
tut tehtävät504. Tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä metsänhoitolautakunnille 
päätti metsähallitus. Holopainen505 kuvaa vuonna 1957 metsähallituksen valvontaa 
seuraavasti:

”Käytännössä metsähallitus on valvonut metsänhoitolautakuntien toimintaa 
muulta kuin rahavarojen hoidon osalta varsin lievästi. Lautakuntien toimin-
nan ohjaus- ja koordinointitehtävä jäi keskusmetsäseuroille, jotka ovat hoi-
taneet sitä varsin itsenäisesti. Metsähallitus on puuttunut asioihin harvoin 
ja milloin näin on tapahtunut, se on tehnyt yleensä esityksensä keskusmetsä-
seuroille. Metsähallituksesta keskusmetsäseuroihin sekä maatalousminis-
teriöön suuntautunut kirjeenvaihto osoittaa lisäksi, että miltei kaikki asiat on 
ratkaistu tai esitetty ratkaistaviksi keskusmetsäseurojen ehdottamalla tav-
alla. Metsähallituksen asema on siten ollut lähinnä hallinnollismuodollinen.” 

Myös maatalousministeriön aseman yksityismetsälaki teki hallinnollismuodollisek-
si. Ministeriö esitteli valtioneuvostolle asiat, jotka laissa määrättiin valtioneuvoston 
tehtäviksi (esim. metsänhoitolautakuntien johtosääntö), ja vahvisti metsänhoitolau-

499 Yksityismetsälaki 161/1928

500 Valtioneuvoston päätös yksityismetsälain täytäntöönpanemisesta 266/1928.

501 Valtioneuvoston päätös, joka sisältää metsänhoitolautakuntien johtosäännön 265/1928.

502 Kunglika förordning 15 juni 1923 ang. skogsvårdsstyrelser, 8 §

503 Yksityismetsäkomitean mietintö 1926, s. 30.

504 Valtioneuvoston päätös yksityismetsälain täytäntöönpanemisesta 266/1928, 7, 9 ja 27 §:t.

505 Holopainen, V. 1957, s. 111.
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takuntien jäsenten lukumäärän. Ministeriön tuli saada metsähallitukselta ilmoitus 
metsänhoitolautakuntien kokoonpanosta sen jälkeen, kun metsähallitus oli saanut 
tiedon lautakuntiin kutsutuista jäsenistä ja varajäsenistä. Ministeriö päätti luettelo-
jen pitämisestä yksityismetsälain nojalla rauhoitetuista metsistä, metsänhoitolau-
takuntien neuvojien toimivalan kaavasta ja metsänleimausten leimakirveen kuvion 
muodosta ja koosta506. 

Kuvauksesta havaitaan, että Suomessa yksityismetsälaki antoi metsänomis-
tajien ohjauksen ja sen valvonnan kokonaan metsäammattimiesten hallitsemien 
organisaatioiden käsiin. Ohjaus ja sen valvonta tapahtuivat linjalla metsänhoito-
lautakunta - keskusmetsäseura. Julkisen vallan harjoittamaa poliittista valvontaa 
ei käytännössä ollut lainkaan. 

Ruotsissa hallintoon osallistui kolme vahvaa vaikuttajaryhmää; julkinen valta 
kuninkaan nimeämän edustajan kautta, maakunnallinen elinkeino- ja yhteiskunta-
elämä maapäivien nimeämän edustajan kautta ja metsätalouden harjoittajat maa-
kunnan talousseurojen edustajan kautta. Vaikuttajaryhmille oli lisäksi varmistettu 
mahdollisuus valvoa hallinnon ja samalla ryhmien edustajien toimintaa tehokkaalla 
valvontajärjestelmällä, jossa valvonnan terävyys turvattiin reviisorien vain yhden 
vuoden kestävällä toimikaudella.

Oleellisinta oli, että Ruotsissa hallinnon vaikuttajaryhmille oli turvattu organi-
saatioiden tavoitteista riippumattoman metsäasiantuntemuksen saaminen. Vaikut-
tajaryhmät metsänhoitohallituksessa eivät tehneet päätöksiä yksinomaan hallinnon 
toimihenkilöiden asiantuntijatiedon varassa. Metsänomistajilla lienee nimittäin 
ollut metsäammattimiehiin perustunut itsenäinen etujärjestö jo metsänhoitohal-
lituksen perustamisen aikoina tai se ainakin syntymisen vaiheessa muodostui it-
senäiseksi. Etujärjestö siis säilyi, vaikka metsänomistajien neuvonta siirrettiin ta-
lousseuroilta metsänhoitohallituksille.

Suomessa sen sijaan sen jälkeen, kun neuvonta oli siirretty metsänhoitolauta-
kunnille, maanviljelysseurojen edustajat lautakunnassa tekivät päätöksiä metsän-
rauhoituksista ym. yksinomaan lautakunnan toimihenkilöiden asiantuntijatiedon 
varassa. Metsänomistajien etujärjestön palveluksessa ei ollut metsäammattimiehiä. 
Aiemmin metsänomistajat olivat saaneet metsäasiantuntijan apua edunvalvontaan 
maanviljelysseurojen metsäneuvojilta. Heidän siirtäminen metsänhoitolautakun-
nan toimihenkilöiksi vei metsänomistajilta asiantuntijan avun edunvalvonnasta ja 
teki metsälautakunnista metsäasiantuntijan monopolin laitoksia, niin kuin edellä 
kerrottiin.

Metsänhoitolautakunnat ryhtyivät välittömästi perustamisensa jälkeen perusta-
maan metsänhoitoyhdistyksiä. Niille alettiin vuodesta 1930 alkaen myöntää valtion 
varoista tukea neuvojan palkkaamiseen ehdolla, että yhdistys noudattaa toiminnas-
saan metsälautakuntien ohjeita. Yhdistykset perustettiin siis alkujaankin metsälau-

506 Komsi ym. 1947, s. 111.
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takuntien piirihallinnon elimiksi, jotka entisestään vahvistivat metsälautakuntien 
metsäasiantuntijan monopolia.

4.2.4  yksiTyismeTsälain muuTos vuonna 1958 – lopullisesTi irTi  
 maaTaloudesTa

Maatalouden vaikutusta metsäalaan ei vielä vuonna 1928 eliminoitu kokonaan met-
sälautakuntien perustamisella, sillä lautakuntien jäsenten valinta jäi maanviljelys-
seuroille. Vajaan kymmenen vuoden kuluttua (v. 1937) metsänhoitolautakuntien 
perustamisesta Metsänhoidon edistämiskomitea ehdotti, että metsälautakuntien 
jäsenten valinta olisi siirrettävä maanviljelysseuroilta metsänhoitoyhdistyksille507. 
Maanviljelys- ja talousseuroille olisi jätetty oikeus yhden jäsenen valintaan ja yh-
distykset olisivat valinneet muut jäsenet. 

Ehdotus toteutui vasta vuonna 1958 toteutetulla yksityismetsälain muutok-
sella508. Muutoksella poistettiin kaikki maanviljelys- ja talousseurojen edustajat 
metsälautakunnista. Jäsenten valinta siirrettiin metsälautakunnan toimialueen 
metsänhoitoyhdistyksille. Jäsenten lukumäärä määrättiin kuudeksi, joista kes-
kusmetsäseura nimesi aiemman yhden jäsenen sijasta kaksi ja neljä jäsentä valitsi 
metsänhoitoyhdistysten valitsemien edustajien kokous.

Muutos ei aiheuttanut lainkaan keskustelua. Muutos nähtiin puhtaasti tekniseksi 
asiaksi, vaikka se muutti metsälautakunnan hallinnon umpioituneeksi järjestel-
mäksi. Lautakuntien toimihenkilöt ohjasivat ja valvoivat yhdistyksiä ja yhdistykset 
valitsivat lautakuntien jäsenet, joiden tehtävä oli valvoa toimihenkilöitä. Valvottavat 
ohjasivat valvojiensa valintoja. Ohjaamisesta on näyttökin todellisesta tapahtumas-
ta, joka kuvataan seuraavassa laatikossa509. 

507 Metsänhoidon edistämiskomitean mietintö 8/1937, s. 90.

508 Laki yksityismetsälain muuttamisesta 555/1958.

509 Vaara 2010, s. 150
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piirimetsälautakunnan jäsenten valinta XX:n lautakunnassa

Piirimetsälautakunnan toimialueella esiintyi laajaa tyytymättömyyttä lautakunnan toi-

mintaan ja tyytymättömyys kohdistui myös lautakunnan puheenjohtajaan. Kun vuon-

na 1971 valittiin jäseniä piirimetsälautakuntaan, lautakunnan toimihenkilöt näyttävät 

toivoneen entisen puheenjohtajan säilyttävän paikkansa. Ilmeisesti siinä tarkoituk-

sessa puheenjohtajan edustaman metsänhoitoyhdistyksen kokoukseen, jossa valittiin 

valitsijamiehet piirimetsälautakunnan jäsenten vaaliin, osallistui piirimetsänhoitajan 

lisäksi myös lautakunnan päämetsänhoitaja. 

Erään valitsijamieheksi valitun henkilön kirjallisen kuvauksen mukaan510 

päämetsänhoitaja puuttui heti alussa kokouksen kulkuun torjumalla ehdotetun 

henkilön valitsemisen kokouksen puheenjohtajaksi. Perusteluna päämetsänhoitaja 

esitti, että henkilö ei ole kelvollinen yhdistyksen jäseneksi eikä kokouksen 

puheenjohtajaksi, koska hän hallitsi poikansa omistamaa metsää vuokrasopimuksella. 

Kysymyksessä oleva henkilö oli menettänyt tilansa pakkohuutokaupalla, kun 

metsälautakunta oli estänyt puunmyynnin511. Siitä oli riita-asia vireillä lautakuntaa 

vastaan. 

Sekä päämetsänhoitaja että piirimetsänhoitaja käyttivät kokouksessa puheen-

vuoroja erään henkilön valitsijamieheksi valitsemisen puolesta. Henkilö ei tullut 

valituksi512.

Piirimetsälautakunnan järjestämään valitsijamiesten kokoukseen osallistui seit-

semän sivullista henkilöä kymmenen valitsijamiehen lisäksi. He olivat kokouksen 

avannut ja kokousta johtanut piirimetsälautakunnan puheenjohtaja, eräs osastopääl-

likkö Keskusmetsälautakunta Tapiosta, lautakunnan päämetsänhoitaja ja kaikki neljä 

piirimetsänhoitajaa. Kokouksen sihteeriksi valittiin lautakunnan päämetsänhoitaja. 

Edellä mainitun valitsijamiehen kuvauksen mukaan eräs valitsijamies esitti lautakun-

nan jäseneksi siihenastista puheenjohtajaa. Esitystä ei kannatettu, mutta päämetsän-

hoitaja suositteli hänen valintaansa. Pöytäkirjassa esitystä ei kerrota, vaan todetaan, 

että oli esitetty vain neljä ehdokasta piirimetsälautakunnan jäseniksi, jotka valittiin 

yksimielisesti513. Entinen puheenjohtaja ei tullut valituksi.

510 Kirje L. Vaaralle 20.11.2002.

511 Vaara 2010, s. 45

512 Pöytäkirja Pelkosenniemen-Savukosken metsänhoitoyhdistyksen syyskokouksesta 11.11.1971

513 Pöytäkirja Koillis-Suomen piirimetsälautakunnan toimialueen metsänhoitoyhdistysten edustajien 
kokouksesta 10.12.1971
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4.3  Keskusmetsälautakunnat ja piirimetsälautakunnat  
 1968–1986 

4.3.1  meTsälauTakunnaT keskusjohdon alaisiksi

Vuoden 1928 yksityismetsälaki pysyi voimassa lähes 40 vuotta, sillä seuraavan ker-
ran metsälakeja uudistettiin vasta vuonna 1967. Vuoden 1967 metsälaeissa erotettiin 
aineellista sisältöä514 ja hallintoa koskevat säädökset515 eri laeiksi. Oleellisimmat 
organisaatioita koskevat muutokset olivat uusien eturyhmien tuominen metsälau-
takuntien hallintoon ja Tapion aseman virallistaminen korporatiivisen hallinnon 
elimeksi ohjaamaan ja valvomaan metsälautakuntia. Niiden nimi ”metsänhoito-
lautakunta” muutettiin nimeksi ”piirimetsälautakunta”516.

Keskusmetsäseura Tapio purettiin yksityisenä yhdistyksenä ja siitä tehtiin pii-
rimetsälautakuntien keskuselin, keskusmetsälautakunta, joka asetettiin metsähal-
lituksen valvontaan. Keskusmetsälautakunnan jäsenten lukumääräksi määrättiin 
yhdeksän jäsentä, joista yksi oli keskusmetsälautakunnan johtaja. Maa- ja metsä-
talousministeriö määräsi neljä jäsentä, joista kahden tuli edustaa puunjalostuste-
ollisuutta ja kahden metsätyöntekijöitä. Neljä jäsentä valitsi piirimetsälautakuntien 
edustajien kokous siten kuin vuonna 1958 muutetussa yksityismetsälaissa oli sää-
detty. Ruotsinkielisen keskusmetsälautakunnan neljä jäsentä valitsi kokous, johon 
osallistuivat sen alaisten kahden piirimetsälautakunnan valitsemat edustajat. 

Piirimetsälautakuntiin kohdistuva ohjaus keskusvirastosta käsin muodollisesti 
vahvistui, sillä lautakunnat asetettiin keskusmetsälautakuntien ohjaukseen ja val-
vontaan. Piirimetsälautakunnan jäsenten määräksi määrättiin seitsemän jäsentä. 
Niistä metsähallitus määräsi kolme jäsentä, joista yhden tuli edustaa puujalostuste-
ollisuutta ja yhden metsätyöntekijöitä. Neljä jäsentä valitsi metsänhoitoyhdistysten 
valitsemien edustajien kokous. Jäsenten toimikausi muuttui aiemmasta kolmesta 
kalenterivuodesta neljäksi kalenterivuodeksi. Sekä keskus- että piirimetsälautakun-
nat valitsivat puheenjohtajan keskuudestaan. 

4.3.2  meTsälauTakunTien iTsehallinTo – järjesTöviidakko

Tämäkään uudistus ei edennyt vaivattomasti. sillä hallituksen ensimmäisen 
10.9.1965 annetun lakiesityksen metsälautakunnista eduskunta äänesti lepäämään 
yli vaalien ja uusi eduskunta hylkäsi sen 1.3.1966 pääasiassa vasemmistopuolueiden 
äänin. Vasemmisto arvosteli lakiesitystä siitä, että metsätalouden edun nimissä 

514 Yksityismetsälaki n:o 412/1967

515 Laki metsälautakunnista n:o 411/1967

516 Piirimetsälautakunnistakin käytetään jäljempänä usein lyhennettyä nimeä, metsälautakunta, kun ei synny 
epäselvyyttä nimen kohteesta. 
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tehdään entisestä neuvontajärjestöstä lähes viranomaisen valtuuksin toimiva vir-
kakoneisto, joka olisi yksinomaan edunsaajien käsissä ja asialla517.

Hylätyn lakiesityksen mukaan hallintoa olisi täydennetty metsäteollisuuden 
edustajalla. Vasemmiston edustajat vaativat eduskunnan maa- ja metsätalousva-
liokunnan mietintöön jättämässään eriävässä mielipiteessä myös metsätyönteki-
jöiden edustajan lisäämistä metsälautakuntien hallintoon. Hallitus antoi 11.11.1966 
uuden esityksen metsälautakuntia koskevaksi laiksi, jossa vasemmiston vaatimus 
metsätyöntekijöiden edustajan lisäämisestä oli otettu huomioon. Sen jälkeen, kun 
maa- ja metsätalousvaliokunta oli vasemmiston vaatimuksesta vielä hieman muut-
tanut lakiesitystä, eduskunta hyväksyi sen 25.6.1967.

Uusien eturyhmien tulo metsälautakuntien hallintoon toi mukanaan epätasa-
painoisen vallankäytön tilanteen. Hallintovaltaa käytti kolme eturyhmää ja lisäksi 
metsähallitus, mutta vallankäytön kohteena oli vain yksi eturyhmä518. Yksityismet-
sälaki asetti velvoitteita vain metsänomistajille, mutta ei metsäteollisuudelle eikä 
metsätyöntekijöille. Nämä saivat pelkästään hyötyjä metsänomistajille asetetuista 
velvoitteista. Metsäyhtiöt hyötyivät puunkorjuussa merkittävästi metsälautakuntien 
lainvastaisista avohakkuu/metsänviljelyn vaatimuksista.

Epätasapainoisen tilanteen syntymisestä huolimatta lakiesitystä ei arvosteltu 
metsänomistajien etujärjestön, MTK:n suunnalta eikä myöskään metsänomistajia 
edustavien puolueiden, keskustapuolueen ja kokoomuksen taholta. Kansanedustaja 
Voutilaisen mukaan vasemmiston esityksillä oli laajempaakin kannatusta, mutta 
maalaisliitto/keskustapuolue oli pannut erimieliset niin ankarasti anturansa alle, 
ettei heillä ollut varaa ilmaista mielipiteitään519.

Mutta eivät ainoastaan vasemmiston puolueet, vaan myös julkisen talouden 
metsänhoitajat ja metsäntutkijat arvostelivat esitettyä metsälautakuntien organi-
saatiomallia samoista syystä kuin vasemmiston puolueetkin eli sekavuudesta ja 
vallan keskittämisestä metsänomistajille. Metsäpolitiikasta kirjoitettiin 1960-luvulla 
kaksi kriittistä kirjaakin, Viljo Holopaisen ”60luvun metsäpolitiikka” vuonna 1967 
ja Veikko Huovisen ”Tapion tarhat” vuonna 1969. 

Huovinen kertoo pamfletissaan520, kuinka valveutuneet metsänhoitajat, joilla 
hän tarkoittaa julkisen talouden metsänhoitajia ja metsäpolitiikan tutkijoita, vastus-
tivat uusia lakiesityksiä siksi, että hallinnossa säilytettiin MTK:n vahva ote. Maallik-
ko-metsänomistajajäsenten ylivalta säilytettiin uusissa piirimetsälautakunnissakin. 
Hallinnollinen neuvonta- ja valvontajärjestelmä, joka koostuu keskusmetsäseu-
roista, metsänhoitolautakunnista ja metsänhoitoyhdistyksistä, on samojen luotta-

517 Ed. Voutilainen 21.1.1966, Eduskunnan pöytäkirjat 1966, s. 2463.

518 Kirjoittaja kiinnitti vallankäytön epätasapainoon huomiota jo 1980-luvun lehtikirjoituksissa ja vuonna 
1990 julkaistussa kirjassa (Vaara 1990, s. 247). En ole havainnut, että kukaan muu olisi vallankäytön 
epätasapainosta koskaan kirjoittanut tai puhunut.

519 Ed. Voutilainen 29.2.1966, Eduskunnan pöytäkirjat 1966, s. 2651.

520 Huovinen, J. 1969, s. 33.



140

4  Virallisen ohjauksen kehitys – hallinnon laitokset 

mushenkilöiden välityksellä kytketty etupoliittiseen järjestelmään eli MTK:n met-
sävaltuuskuntaan, metsänhoitoyhdistysten liittoihin ja metsänhoitoyhdistyksiin.

Huovinen521 esittää esimerkkinä, kuinka eräänä vuotena metsänhoitolautakun-
tien 114 jäsenestä 37 oli samanaikaisesti metsänhoitoyhdistysten liiton hallituksen 
jäseniä. MTK:n metsävaltuuskunnan 46 jäsenestä 18 oli samanaikaisesti jäsenenä 
tai varajäsenenä jossakin metsänhoitolautakunnassa Metsävaltuuskunnan met-
sävaliokunnan 11 jäsenestä oli 8 joko metsänhoitolautakuntien tai keskusmetsä-
seurojen johtokuntien jäseniä. Erityisen täydellisiä olivat henkilöyhteydet MTK:n 
metsävaliokunnan ja Tapion ylimmän johdon välillä, sillä Keskusmetsäseura Tapion 
johtokunnan seitsemästä jäsenestä neljä ja sen työvaliokunnan viidestä jäsenestä 
samoin neljä oli samanaikaisesti jäsenenä MTK:n metsävaliokunnassa.

Huovisen522 mukaan metsälautakunnat ovat tehottomia yksityismetsälain val-
vonnassa, koska metsälautakunnan jäsenten enemmistö edustaa valvonnan kohtee-
na olevia metsänomistajapiirejä. Erityisesti järjestelmä estää puuttumasta suurten 
tilojen metsänhävityksiin. Tehokkaasti tehtävänsä hoitavalla toimihenkilöillä ei ole 
oikeusturvaa, koska häntä ei turvaa virkamiehen asema, niin kuin muilla hallinnon 
aloilla erityisesti lainvalvontatehtävissä. Metsänhoitajan ammatin velvoitteet käyvät 
monessa tapauksessa pahasti ristiin yksityismetsänomistajan etujen ja vaatimusten 
kanssa, joita vielä politiikka kärjistää, kirjoittaa Huovinen. Myös eräs toimestaan 
erotettu metsänhoitaja arvosteli metsänhoitajan oikeusturvan puutetta ja valtavia 
metsätukiaisia523.

Huovisella524 oli ollut käytettävissään Riihisen525 eduskunnan maa- ja metsäta-
lousvaliokunnalle antama lausunto, jossa Riihinen oli arvostellut lakiesitystä neljän 
eriluonteisen tehtävän eli 1) neuvonnan, 2) yksityismetsälain toimeenpanon, 3) yk-
sityismetsälain toimeenpanon valvonnan 4) metsänparannusvarojen jakamisen ja 
käytön antamisesta itsehallinnolliselle organisaatiolle. Riihinen oli lausunnossaan 
katsonut, että yksityismetsälain toimeenpano ja sen valvonta sekä valtion varojen 
jakaminen ja käyttö ovat poliittisia tehtäviä eivätkä ne siten kuulu yksityisoikeudel-
listen järjestöjen tehtäviin. Poliittiset tehtävät olisi otettava pois metsälautakunnilta 
ja annettava valtion viraston, metsähallituksen hoidettaviksi.

Riihisen lausunnossa pidettiin lakiesityksessä esitettyä hallintoa järjestöviidak-
kona, jossa nimitys- ja vastuusuhteet ovat ylösalaisin. Hän piti järjettömänä jär-
jestelyä, että metsänhoitoyhdistykset valitsevat piirimetsälautakuntien jäsenet eli 
valvottavat nimittävät valvojansa526.

521 Huovinen, J. 1969, s. 32.

522 Huovinen. J. 1969, s. 52.

523 Laukkanen 1966.

524 Huovinen, J. 1969, s. 36.

525 Riihinen oli kansantaloudellisen metsäekonomian professori Helsingin yliopistossa.

526 Huovinen, J. 1969, s. 40.
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Holopainen527 arvosteli hallinnon uudistamisen rajoittumista entisen hallinnon 
korjailuksi selkeälinjaisen uudistamisen sijasta. Haitallisin on komitealle annettu 
rajoitus säilyttää metsätalous maatalousministeriölle alistettuna. Se pitää yllä käsi-
tystä, että Suomen metsätalous, joka luo perustan maan tärkeimmälle vientiteolli-
suudelle, on maatalouden sivuelinkeino. Metsätalouden vapauttamiseksi sivuelin-
keinon asemasta se olisi eriytettävä maataloudesta vielä toteutunutta pitemmälle 
eli ministeriön tasolle saakka. Uudistuksessa on jäänyt kokonaan sivuun metsämi-
nisteriön vaihtoehto ja sen alainen organisaatio, Holopainen kirjoittaa.

Holopaisen arvostelu kohdistui myös metsätalouden itsehallintoon. Hän piti 
valitettavana sitä, että itsehallintoon nojautuvan organisaation säilyttäminen oli 
ennalta annettu tekijä hallinnon uudistamisessa. 

Huovinenkin528 katsoi, että metsäammattimiehet ovat hyvillä perusteilla vaati-
neet metsäministeriön perustamista tai ainakin metsähallinnon siirtämistä kaup-
pa- ja teollisuusministeriön alaiseksi. ”Sieltä olisi ehkä löydettävissä metsäasioihin 
enemmän fiksua järkiperäisyyttä kuin maatalousministeriön savisen, lantaisen 
saapasruojun alta”. 

4.3.3  keskusTelun arvioinTia

Keskustelu metsäpolitiikasta 1960-luvulla paljasti metsätalouden hallinnon seka-
van järjestelmän. Kun tarkasteltiin valvojien ja valvottavien ryhmien suhteita pel-
kästään hallinnon ilmiasun perusteella, saatiin aivan toisenlainen kuva hallinnon 
vallankäytöstä kuin käytännössä toteutunut vallankäyttö. Hallinnon sekavuus oli 
tarkoituksellista, niin kuin edellä kuvattiin. Sillä pyrittiin antamaan valvottavien 
ryhmälle, metsänomistajille, kuva heidän vallastaan hallinnossa. Luotiin vallan 
harha529, jota käsitellään enemmän tutkimuksen päätelmissä. 

Pyrkimys näkyi kömpelöinä säädöksinä keisarin antamassa ensimmäisessä esi-
tyksessä metsätalouden hallinnoksi, niin kuin edellä kerrottiin. Sama pyrkimys 
osattiin myöhemmin kätkeä säädöksiin ja hallinnon rakenteisiin niin, että sen ha-
vaitsi vasta käytännön tapahtumista.

Metsäntutkijat ja julkisen talouden metsänhoitajat perustivat arvostelunsa hal-
linnon ilmiasuun. He katsoivat, että valta metsälautakunnissa oli valvottavalla met-
sänomistajien ryhmällä ja metsäpolitiikasta määräsivät maatalousalan organisaatiot 
maa- ja metsätalousministeriö ja maa- ja metsätaloustuottajien etujärjestö MTK. 

Kun hallinnon arvostelijat halusivat tehostaa metsänomistajien valvontaa ja 
eriyttää hallintoa maatalouden vaikutuksista, he eivät havainneet, että metsälau-

527 Holopainen, V. 1967, s. 74.

528 Huovinen, J. 1969, s. 30.

529 Galbraith 1984, s. 83
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takuntien itsehallinto oli luotu täsmälleen samassa tarkoituksessa. Tavoitteet vain 
oli metsänomistajien harhauttamista varten kätketty niin onnistuneesti, etteivät 
hallinnon arvostelijatkaan niitä havainneet. 

Arvostelijat eivät tunteneet käytännössä tapahtuvaa vallankäyttöä ja siksi olet-
tivat vallankäytön suunnan päinvastaiseksi kuin käytännössä tapahtui. Todelliset 
valtaelinten suhteet ja vallankäyttö näkyvät metsätalouden tapahtumissa, joista 
on tätä tutkimusta varten tehty kaksi taustatutkimusta. Niistä on tiivistelmä tut-
kimuksen johdannossa.

Arvostelijat näkivät metsänomistajien vallan toteutuvan tehottomana lainval-
vontana. Siinä he nojautuivat vallinneeseen yksityismetsälain väärään tulkintaan. 
He olettivat metsälautakuntien vaatimukset530 avohakkuusta ja metsänviljelystä 
laillisiksi ja näkivät metsänomistajien vallankäyttöä siinä, että vaatimuksia ei joh-
donmukaisesti toteutettu erityisesti suurilla tiloilla. Väärä laintulkinta aiheuttikin 
eriarvoisuutta metsänomistajien välillä. Suurten tilojen omistajat kykenivät puo-
lustamaan oikeuksiaan eivätkä suostuneet metsälautakuntien lainvastaisiin avo-
hakkuun/viljelyn vaatimuksiin. 

Pääosa metsänomistajista joutui alistumaan metsälautakuntien laittomiin vaa-
timuksiin. MTK:n palveluksessa olevien metsänhoitajien kulttuuristen asenteiden 
vuoksi metsänomistajat eivät saaneet etujärjestöltään metsäasiantuntijan eivätkä 
oikeusavustajan apua metsälautakuntien laittomia vaatimuksia vastaan.

Kaikkein vähimmin metsänomistajat voivat odottaa tukea metsälautakuntien 
vaatimuksia vastaan lautakuntien jäseninä olevilta edustajiltaan. Heidän asentei-
taan 1960-luvulla kuvaa lausunto, jonka keskusmetsäseura Tapion hallintoneuvos-
ton puheenjohtajana koko keskusmetsäseuran toiminnan ajan toiminut Viljami 
Kalliokoski antoi vuonna 1968 keskusmetsäseura Tapion purkamisen tilaisuudessa: 

”Vuosikymmeniä kestänyt kokemus on osoittanut epäilyt lainvalvonnan ja 
neuvontatoiminnan yhteensopimattomuudesta turhiksi. On tapahtunut sellainen 
kehitys, että poliisista on tullut asiakkaan ystävä, asiakkaan, jonka syyttäjänä 
hän alunperin on ollut”531.

Tämä asenne oli leimaa antava myös MTK:lle sekä keskustan ja kokoomuksen 
puolueille metsälakeja 1960-luvulla uudistettaessa ja myös myöhempinä vuosina 
asennoitumisessa metsätalouden tapahtumiin, kuten jäljempänä havaitaan.

530 Vaara 2004a. Yksityismetsälain väärintulkintaa 40 vuotta.

531 Matilainen 1973, s. 22.
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4.3.4  keskusTelu meTsien suojelusTa ja meTsänomisTajien  
 oikeusTurvasTa

Samaan aikaan, kun uusi yksityismetsälaki oli valmistumassa eduskunnassa, alkoi 
ennennäkemättömän laaja metsätalouden julkinen arvostelu. Sen aloittivat luon-
nonsuojelupiirit. Ne järjestivät metsäviikolla keväällä 1967 – vain kolme kuukautta 
ennen yksityismetsälain lopullista hyväksymistä – keskustelutilaisuuden aiheesta 
”Johtaako metsänviljely luonnonkatastrofiin”. Tilaisuuteen osallistui suojelijoita ja 
metsäammattimiehiä yhteensä 104 henkilöä. Avoimen sodan luonteiseksi väittely 
suojelijoiden ja metsänhoitajien välillä muuttui kesällä 1967 Jyväskylässä järjeste-
tystä luonnonsuojelukongressista alkaen. Sotaa kesti 1970-luvun puoliväliin saakka. 
Arvostelu kohdistui organisaatioihin ja henkilöihin532. 

Metsänomistajat olivat alusta asti 1950-luvulta alkaen vastustaneet laajasti met-
sälautakuntien vaatimaa avohakkuu/viljelyä. Julkiseksi arvostelu muuttui samoihin 
aikoihin 1960-luvun lopulla, kun luonnonsuojelupiirit aloittivat arvostelun. Metsän-
omistajat syyttivät yksityismetsälakia soveltavia metsälautakuntia mielivallasta ja 
metsänomistajien oikeuksien loukkaamisesta. Useimmiten arvosteltiin nimimerkin 
suojassa, sillä metsänomistajat pelkäsivät yleisesti metsälautakunnan aiheuttavan 
heille vaikeuksia metsän käytössä kostotoimenpiteenä arvostelusta. Pelko oli aiheel-
linen, mikä havaittiin metsätalouden tilaa koskevassa taustatutkimuksessa533, 534, 535

Erityisesti pelättiin kostotoimenpiteenä metsän rauhoittamista. Sitä nimitettiin 
metsän lukkoonpanemiseksi, sillä rauhoituksella usein estettiin puun myynti ko-
konaan, vaikka lain mukaan rauhoituksella ei voitu kieltää hakkuukypsän puuston 
myyntiä. 

Metsänomistajien avohakkuu/viljelyihin kohdistunut arvostelu ei perustunut 
samoihin lähtökohtiin kuin luonnonsuojelupiirien arvostelu. Metsänomistajat päin-
vastoin kokivat myös luonnonsuojelijat metsätalouden harjoittamisen uhaksi. He 
näkivät metsätaloutensa uhatuksi kahdelta suunnalta. Yhtäältä metsäviranomai-
set vaativat taloudellisesti epäedullista ja metsiä ruhjovaa metsätaloutta, toisaalta 
luonnonsuojelijat metsien suojelua hakkuilta kokonaan536.

Yksi harvoista poikkeuksista, jotka kirjoittivat omalla nimellä, oli Metsälehden 
vakinaisena kolumnistina tunnetuksi tullut metsänomistaja Jouko Juurikkala. Hän 
syytti vuonna 1971 metsälautakuntia mielivaltaisuudesta, jota vastaan metsänomis-
tajilla ei ole mahdollisuuksia valvoa etujaan. Sen seurauksena metsätaloudessa val-

532 Reunala ja Heikinheimo 1987, s. 54 ja 57.

533 Lähde 1992, s. 52

534 Vaara 2010

535 Luoma, J. 1983. Metsäsotaa oikeussalissa

536 Vaara 1990, s. 355.
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litsee osittainen laittomuus ja metsänomistajien oikeusturva on täysin olematon, 
hän kirjoitti537. 

Metsänomistajien tyytymättömyys ilmeni näkyvästi uuden metsänomistajien 
etujärjestön perustamisena. Lokakuussa 1970 perustettiin Suomen yksityismetsän-
omistajien liitto, joka arvosteli voimakkaasti avohakkuita ja niitä soveltavia met-
sälautakuntia. Erityisesti arvostelu kohdistui metsänomistajien pakkojäsenyyteen 
metsänhoitoyhdistyksissä. Liiton jäseniksi liittyi metsäammattimiehiäkin erityisesti 
eläkkeellä olevia..

Kirjoittaja viritti keskustelua hallinnosta Tapion toimihenkilönä hallinnon sisältä 
käsin. Keskusmetsälautakunta Tapio ja metsälautakunnat kokivat hallinnon epä-
kohdista keskustelun niitä loukkaavina ja metsänhoitajakunta tabuihin kuuluvana 
aihepiirinä. On aiheellista kuvata keskustelun torjuntaa muutamilla kirjoittajan 
kokemuksilla. 

yksityismetsien hallinto on tabu

Esitin marraskuussa 1970 Keskustapuolueen piirikokouksessa metsänhoitoyhdistys-

ten vapauttamista piirimetsälautakuntien holhouksesta ja perustelin vapauttamista 

metsänomistajien oikeusturvan puuttumisella yksityismetsälain toimeenpanossa538. 

Metsälautakunta kanteli esityksestä Tapioon. Tapion johtaja nuhteli minua yksityisellä 

kirjeellä ja ilmoitti, että yksityisen metsäammattimiehen oikeus kannanottoihin täyty-

nee Tapion työjärjestyksessä rajata tarkemmin.

Seuraavana vuonna kirjoitin muistion539 hallinnon epäkohdista ja jakelin sitä muun 

muassa MTK:n ja Keskustapuolueen johtaville henkilöille. Muistiossa katsoin, että hal-

linnon epäkohdat aiheuttavat metsänomistajien oikeusturvan täydellisen puuttumisen 

yksityismetsälain toimeenpanossa. Tein kaksi ehdotusta metsänomistajien oikeustur-

van parantamiseksi. 1) Yksityismetsälain valvonta tulisi erottaa muista metsätalouden 

tehtävistä erillisen elimen tehtäväksi. 2) Metsänhoitoyhdistysten toimintavapautta 

tulisi lisätä, niin että ne voisivat antaa metsänomistajille metsäasiantuntijan apua sekä 

ammatillisissa että oikeudellisissa kysymyksissä.

Metsälautakunta käsitteli muistion kokouksessaan ja päätti pyytää Tapiolta toi-

menpiteitä lautakunnan toimintaa häiritsevän kirjoittelun lopettamiseksi540. Tapiokin 

käsitteli muistion kokousasiana ja antoi minulle vakavan huomautuksen541.

537 Juurikkala 1971. Yksityiset metsänomistajat ja yhteiskunta

538 Vaara 1970.

539 Vaara 1971

540 Koillis-Suomen piirimetsälautakunnan kokouksen pöytäkirja 14/20.4.1971, 22 §.

541 Tapion kirje Lauri Vaaralle 22.6.1971
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Saamastani huomautuksesta huolimatta jatkoin keskustelua hallinnon epäkoh-

dista. Vuonna 1972 pidin metsänhoitajien paikallisyhdistyksen kokouksessa yksityis-

metsätalouden hallinnosta alustuksen, joka julkaistiin paikallisissa lehdissä542. Lähetin 

alustuksen myös ammattikuntani julkaisuun ”Metsänhoitaja”-lehteen543. Kirjoitus 

julkaistiin, mutta pyrittiin piilottamaan huomaamattomaksi. Lehden sisällysluettelossa 

sitä ei mainittu, vaan pitkä neljälle sivulle ulottuva kirjoitus julkaistiin pikku-uutisten 

yhteisotsikon ”Antoi aiheen” alla. Kirjoitukseen asennoitumisella viestitettiin, että yk-

sityismetsätalouden hallinto on metsänhoitajakunnalle aihepiirinä tabu.

Metsän vuonna 1983 kirjoitin Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisemaan tee-

makirjaan ”Tämä vihreän kullan maa” luvun vaihtoehtoisesta metsätaloudesta544. 

Kirjoituksessa kuvasin hallinnon epäkohtia ja metsäyhtiöiden puunkorjuun vinoutu-

mia. Kirjoituksen seurauksena metsäteollisuuden edustaja keskusmetsälautakunnassa 

ehdotti minut erotettavaksi Tapion palveluksesta545. 

Erottaminen oli tarkoitus tehdä kertomatta siitä etukäteen minulle. Eräs keskus-

metsälautakunnan jäsen kuitenkin kertoi aikomuksesta minulle ja eräs toimittajaystä-

väni levitti siitä tiedon tiedotusvälineille. Kun tiedotusvälineet julkistivat aikomuksen 

(kuva 1) ja kysyivät Tapion johtajalta erottamisen syytä, Tapio luopui aikomuksesta. 

Jälkikeskustelussa uhattiin erottamisella, jos kirjoitteluni ei lopu.

kuva 1. lehtien otsikoita erottamisyrityksestä vuonna 1983

542 Vaara 1972a.

543 Vaara 1972b, s. 59.

544 Vaara 1983, s. 23-36.

545 Keskusmetsälautakunta Tapion kokouksen pöytäkirja 26.5.1983, 9 §. 
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Uusi erottamisyritys tehtiin helmikuussa 1985. Yritys verhottiin metsänparannuspiirin 

toiminnan tarkastukseksi. Siinä tarkastettiin muun muassa puhelunvälittäjän päivyri, 

josta etsittiin luvattomia poissaoloja työpaikalta. Toimihenkilöitä kuulusteltiin mah-

dollisten huonojen esimies-alaissuhteiden löytämiseksi. Erottamisyritys raukesi, sillä 

moitittavaa ei löytynyt.

Vuonna 1990 WSOY julkaisi kirjoittamani 420-sivuisen kirjan ”Oikeus omaan met-
sään”. Kirjassa käsittelin samoja metsäalan vinoutumia kuin erottamisyrityksen ai-
heuttaneessa kirjoituksessa, mutta paljon laajemmin. Kirja ei aiheuttanut reaktioita 
silloisen työnantajani Koillis-Suomen metsälautakunnan taholta.

4.4  Keskusmetsälautakunnat ja metsälautakunnat  
 1987–1991

4.4.1  yksiTyismeTsien ToiminnoT keskiTeTään korporaTiiviselle  
 hallinnolle

Yksityismetsätalouden organisaatioita uudistettiin seuraavan kerran vuonna 1987 
hyväksymällä laki keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista546. Uudistuksil-
la lakkautettiin Tapion piirihallinto, metsänparannuspiirit, siirrettiin piirien tehtävät 
metsälautakunnille, siirrettiin päätösoikeus metsänparannustöiden hyväksymisestä 
ja niihin varojen myöntämisestä metsähallitukselta metsälautakunnille sekä perus-
tettiin erillinen katselmustoimikunta epäillyn metsänhävityksen arvioimista varten.

Piirimetsälautakuntien nimet muuttuivat metsälautakunniksi ja ne asetettiin 
keskusmetsälautakuntien ohjaukseen ja valvontaan aiemman lain mukaisesti. 
Myöskään keskusmetsälautakuntien asema metsähallituksen valvontaan määrät-
tyinä laitoksina ei muuttunut. Ruotsinkielisiä metsälautakuntia varten oli oma kes-
kusmetsälautakunta Centralskogsnämnden Skogskultur. 

Keskusmetsälautakuntien ja metsälautakuntien toimielimien nimet muutettiin 
lautakunnasta johtokunnaksi. Keskusmetsälautakuntien johtokuntien jäsenmäärä 
nostettiin yhdeksästä yhteentoista. Jäsenet määräsi valtioneuvosto lautakunnan 
johtajaa lukuun ottamatta. Jäsenistä yhden tuli olla valtion edustaja ja viisi met-
sänomistajien, kaksi metsäteollisuuden ja kaksi metsätyöntekijöiden järjestön eh-
dottamia henkilöitä. Aiemman lain mukaisesti johtokunta valitsi puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. 

Metsälautakunnan johtokunnan jäsenten määrä nostettiin aiemmasta seitse-
mästä kahdeksaan. Jäsenet määräsi maa- ja metsätalousministeriö. Jäsenistä yhden 

546 Laki keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista 139/1987.
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tuli olla valtion edustaja ja viisi metsänomistajien, yksi metsäteollisuuden ja yksi 
metsätyöntekijöiden järjestön ehdottamia henkilöitä. Aiemmasta laista poiketen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tuli valita metsänhoitoyhdistysten edustajien 
kokouksen nimeämistä johtokunnan jäsenistä. 

Laissa erotettiin metsänhävitystä tutkiva katselmustoimikunta metsälautakun-
nasta erilliseksi elimeksi. Katselmustoimikunta toimi viisijäsenisenä. Puheenjoh-
tajan määräsi maa- ja metsätalousministeriö. Jäsenistä yksi oli metsälautakunnan 
toimihenkilö, yksi edusti metsänomistajaa ja kaksi oli uskottuja miehiä. Viimeksi 
mainitut ovat kunnanvaltuuston erityisesti katselmustoimituksia varten valitsemia 
henkilöitä, joita valittiin neljä ja joiden toimikausi kesti valtuuston toimikauden. 

Metsänomistajan edustajaa katselmustoimikuntaan metsänomistaja ei saanut 
valita itse. Valinta tapahtui niin, että edustavin metsänomistajien etujärjestö, käy-
tännössä MTK, nimesi metsälautakunnan toimialueelle kolme henkilöä edustamaan 
metsänomistajaa katselmuksissa. Niistä metsänomistaja voi valita yhden edusta-
maan itseään katselmuksessa. 

4.4.2  ToiminTojen keskiTTämisen hisToriallinen TausTa 

Edellä kerrottiin, että vuonna 1928 viideksi vuodeksi hyväksytyn ja myöhemmin 
pysyväksi säädetyn metsänparannuslain toimeenpano annettiin metsälautakun-
nista erilliselle organisaatiolle. Organisaatioksi perustettiin keskusmetsäseuroihin 
metsänparannusosastot ja maakuntiin seurojen piiriorganisaatiot, metsänparan-
nuspiirit metsälautakuntien rinnalle. Piirien tehtäviksi tulivat metsänparannuslain 
sisältämät valtion varoilla tuetut metsän perusparannustyöt, joita olivat 1980-luvulla 
perusmetsitykset, metsäojitukset ja metsäteiden rakentaminen547. 

Erillisten metsänparannuspiirien perustamisen syiksi Matilainen548 kertoo 1) toi-
minnan yhtenäisyyden järjestelyn tarpeen, 2) ammattityövoiman puutteen, 3) varo-
jen käytölle ja tilityksille asetetut vaatimukset ja 4) vaatimuksen käskyvaltasuhteesta 
johdon ja kenttäelimien välillä. 

Ammattityövoiman puutteella Matilainen tarkoittanee metsäojitusta alana, joka 
vaati metsänkäsittelystä poikkeavaa ammatillista osaamista. Sitä olivat erilaisia 
viljavuustasoja osoittavien suotyyppien tunteminen ja soiden kuivatustekniikan 
osaaminen. Samoista syistä myös valtion metsien ojituksia varten perustettiin met-
sähallitukseen vuonna 1930 erillinen suonkuivausosasto jakamalla insinööriosasto 
suonkuivausosastoksi ja insinööriosastoksi549. 

547 Laki varojen varaamisesta soiden kuivaukseen … 140/1928.

548 Matilainen 1971. Toivo Matilainen oli keskusmetsälautakunta Tapion apulaisjohtaja.

549 Asetus suonkuivausosaston perustamisesta metsähallitukseen n:o 53/1930.
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Metsänparannuslain mukaisissa töissä työnjako Tapion ja metsähallituksen vä-
lillä oli sekava. Töitä johti käytännössä metsähallituksen yksityismetsäin osasto, 
vaikka sillä ei ollut välitöntä ohjausvaltaa metsänparannuspiireihin. Metsähallitus 
myönsi rahoituksen metsänparannuslain mukaisiin töihin, toimi metsänparan-
nuspiirien tilivirastona ja antoi metsänparannustöitä koskevat ohjeet, jotka toi-
mitettiin Tapion kautta metsänparannuspiireille. Metsänparannuspiirien laatimat 
metsäojitus- ym. työsuunnitelmat tarkastettiin keskusmetsäseuroissa ja lähetet-
tiin sen jälkeen metsähallitukseen, jossa ne myös tarkastettiin ennen rahoituksen 
myöntämistä. Tapio hoiti metsänparannusosaston ja -piirien henkilöstöpolitiikan.

Metsälautakuntien piirissä heräsi 1950-luvulla ajatus metsänparannustöiden 
siirtämisestä lautakunnille. Metsäojituksia ryhdyttiin valtaamaan samalla nur-
kanvaltausmenetelmällä, jolla neuvonta oli vallattu maanviljelysseuroilta. Edus-
kunta sääti vuonna 1960 viiden vuoden ajaksi ojituspalkkiolain550, jonka nojalla 
lautakunnat alkoivat teettää metsäojituksia metsänparannuspiirien rinnalla. Kun 
lain voimassaolon aika päättyi vuonna 1965, lautakunnat alkoivat vaatia kaikkien 
metsänparannustöiden siirtämistä niille eli metsänparannuspiirin yhdistämistä 
metsälautakuntiin. Yhdistämisen tapahtumien etenemisestä kerrotaan jäljempänä.

ojituspalkkiolain toimeenpano

Ojituspalkkiolain mukaiset ojitukset oli tarkoitettu tehtäviksi etupäässä lapiotyönä 

yhden tilan ojituksina551. Ojitusten ohjaamiseksi yhden tilan töiksi oli metsänhoitolau-

takunnan pyydettävä lausunto metsänparannuspiiriltä siitä, että ojitusta ei voitu tai ei 

ollut tarkoituksenmukaista tehdä yhteishankkeena552.

Ojituspalkkiolaki antoi metsälautakunnille tilaisuuden tulojen hankintaan, sillä lau-

takunnat saivat korvauksena lain toimeenpanosta kymmenen prosenttia ojitussuun-

nitelman kustannusarvion mukaisten työkustannusten määrästä. Tulojen tavoittelu 

saattoi kannustaa pyrkimään suureen töiden määrään ja tekemään todellisia kustan-

nuksia korkeampia kustannusarvioita. 

Ainakin yksi metsälautakunta sivuutti toimintaa rajoittavan säädöksen yhden 

tilan ojituksista ja ryhtyi tekemään myös yhteisojituksia Yhteisojitusalueella tehtiin 

jokaiselle tilalle erillinen ojitussuunnitelma, jolloin ojitus näytti papereissa yhden tilan 

ojitukselta. Yhteisojitukset toteutettiin koneilla, minkä ansiosta todelliset kustannukset 

jäivät hyvin paljon lapiotyöksi suunniteltujen ojitusten kustannusarvioita alemmiksi. 

Ojitusten määrä nousi vuonna 1963 metsänparannuspiirin teettämien ojitusten mää-

rää suuremmaksi. 

550 Laki metsäojitustyöstä maksettavista palkkioista n:o 309/1960.

551 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäojitustyöstä maksettavista palkkioista N:o 50/1960.

552 Maatalousministeriön päätös metsäojitustyöstä maksettavista palkkioista annetun asetuksen 
soveltamisesta 22.2.1961, 1 §.
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Menettelyn teki mahdolliseksi metsänparannuspiirin päämetsänhoitajan alistumi-

nen metsälautakunnan pyrkimyksiin. Vaikka hän tiesi, että ojitukset todellisuudessa 

tehtäisiin yhteishankkeena, hän antoi kaikkiin metsälautakunnan esittämiin ojitusha-

kemuksiin lausunnon, ettei ojitusta ollut tarkoituksenmukaista tehdä yhteishankkeena. 

Minut nimitettiin tämän metsänparannuspiirin uudeksi päämetsänhoitajaksi 

vuonna 1965. Tapion metsänparannusosaston johtajalta olin saanut ohjeen palaut-

taa ojitukset lailliselle perustalle ja ryhdyin antamaan todellista tilannetta vastaavia 

lausuntoja. Se aiheutti konfliktin. Metsälautakunta kanteli keskusmetsäseura Tapiolle, 

josta johtajan ja apulaisjohtajan allekirjoittamalla kirjeellä minua kehotettiin paranta-

maan yhteistoimintaa metsänhoitolautakunnan ja metsänparannuspiirin välillä sekä 

saattamaan asiat järjestykseen erityisesti ojituspalkkiolain mukaisten suunnitelmien 

osalta. Kirjettä ei ollut normaaliin tapaan numeroitu eikä diarioitu Tapion kirjediaari-

oon553. 

Metsänparannusosaston johto neuvotteli Tapion johtajien kanssa johtosuhteet 

sivuuttaneesta johtajien kirjeestä ja metsälautakunnan menettelystä. Sain uuden kir-

jeen 28.4.1967 Tapion johtajalta, jossa todettiin asian olevan pois päiväjärjestyksestä.

Kun jatkoin todellisuutta vastaavien lausuntojen antamista, metsälautakunta 

päätti vastoin maatalousministeriön ojituspalkkiolain soveltamisesta antamaa päätös-

tä lopettaa lausuntojen pyytämisen metsänparannuspiiriltä554. Ilman Tapion hyväksyn-

tää tällainen ei luonnollisesti olisi ollut mahdollista, sillä Tapio tarkasti suunnitelmat ja 

myönsi varat ojituspalkkiohankkeisiin.

Samaa metsälautakuntaa eivät sitoneet myöskään metsähallituksen ohjeet ojitet-

taviksi hyväksyttävistä suotyypeistä. Metsälautakunnan pohjoisimman kunnan alueel-

ta, jossa oli lupa ojittaa vain kaikkein viljavimpia soita, lautakunta löysi ojitettavaksi 

kelpaavia soita kuuden ojitusvuotensa 1961-1967 aikana yli kolme kertaa enemmän, 

kuin metsänparannuspiiri oli sieltä löytänyt siihen ajankohtaan menneitten 40 ojitus-

vuoden aikana555.

Ojituspalkkiolaki on havainnollinen esimerkki metsälautakuntien vahvasta lob-
bausvoimasta eduskuntaan päin. Vahvuus syntyy luottamushenkilöinä toimivien 
poliittisten vaikuttajien käyttämisestä hyväksi lobbauksessa. Ojituspalkkiolaki oli 
metsätalouden edistämisen kannalta täysin tarpeeton laki, joka palveli yksinomaan 
metsälautakuntien tulonhankinnan tarkoitusperiä. Lain aikaansaaminen ja toi-
meenpano oikeuttavat puhumaan metsäalan henkisestä korruptiosta.

553 Keskusmetsäseura Tapion kirje Lauri Vaaralle 8.11.1966.

554 Koillis-Suomen metsänhoitolautakunnan kokouksen pöytäkirja n:o12/3.11.1966, 10 §.

555 Tapion vuosikirjat 1961-1967, Koillis-Suomen metsänhoitolautakunnan vuosikertomukset; Kemijärven 
metsänparannuspiirin vuosikertomukset.
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4.4.3  valTion Tukien myönTämisen oikeus meTsälauTakunnille

Oikeutta päättää valtion tukien myöntämisestä metsälautakuntien ja metsänhoi-
toyhdistysten teettämissä töissä oli siirretty lakien uudistamisen vaiheissa aina 
alemmille hallinnon tasoille. Sen sijaan metsänparannuspiirien vastaavissa töissä 
muutosta ei ollut tapahtunut. Metsähallituksen yksityismetsäin osasto hyväksyi 
metsänparannuspiirien laatimat työsuunnitelmat ja myönsi valtion tuen töiden 
rahoittamiseen vuoteen 1987 saakka.

Vuoden 1987 organisaatioiden uudistuksella suhtautumisessa valtion varoista 
myönnettäviin tukiin tehtiin suuria muutoksia. Metsälautakunnat saivat oikeuden 
hyväksyä ja toteuttaa metsänparannustyön valtion tukeen oikeuttavaksi ja myöntää 
siihen valtion rahoituksen valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen puit-
teissa Muutokseen sisältyi kaksi periaatteellisesti suurta kysymystä: kysymys val-
tion varojen käytön valvonnasta ja kysymys vallankäytön keinojen keskittymisestä.

Laitos, jolle keskitettiin yksityisellä tilalla tehtävän työn vireillepano, työsuun-
nitelman laatiminen, suunnitelman tekninen ja juridinen hyväksyminen, valtion 
rahoituksen myöntäminen, työn toteuttaminen ja toteuttamisen hyväksyminen, oli 
valtion hallinnon ulkopuolinen, hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäinen laitos. 
Ulkopuolista töiden suunnitteluun, toteuttamisen tekniikkaan, taloudelliseen tar-
koituksenmukaisuuteen tai juridiikkaan kohdistuvaa valvontaa ei juurikaan ollut. 

Muutos merkitsi vallankäytön keinojen täydellistä keskittymistä laitokselle, jon-
ka toimihenkilöt eivät olleet virkavastuussa toimivia valtion virkamiehiä. Metsälau-
takunnalla oli ennestään lakien toimeenpanon antama pakotevalta ja metsänomis-
tajien neuvonnan antama asenteiden ohjausvalta. Muutoksella valtaresursseihin 
lisättiin kolmaskin keinoryhmä, valtion tukien päättämisoikeuden antama palkit-
semisvalta. Toimenpide antoi jokseenkin rajattoman vallan valtaoikeuksia käyttä-
ville yksityisoikeudellisessa työsuhteessa oleville toimihenkilöille. Näin merkittävien 
muutosten taustaa ja kehitystä on aihetta kuvata laajemmin. 

Metsänparannuspiirien yhdistäminen metsälautakuntiin oli vireillä yli 20 vuotta. 
Vuonna 1966, kun viisivuotisen ojituspalkkiolain voimassaoloaika oli päättynyt edel-
lisenä vuonna, kolme metsälautakuntaa teki Keskusmetsäseura Tapiolle aloitteen 
metsänparannustöiden keskittämisestä metsänhoitolautakunnille556. Seuraavana 
vuonna Tapio asetti työryhmän selvittämään metsänhoitolautakuntien ja metsän-
parannuspiirien yhdistämistä. Asia raukesi sillä kertaa557.

Vuonna 1973 maa- ja metsätalousministeriön asettama yksityismetsätalouden 
järjestelytoimikunta ehdotti metsänparannuspiirien yhdistämistä piirimetsälau-
takuntiin558. Ehdotus ei johtanut toimenpiteisiin. Sen sijasta valtioneuvosto asetti 

556 Koillis-Suomen metsänhoitolautakunnan kokouksen pöytäkirja 13/1966, 7§.

557 Tuokko 1992, s. 10.

558 Yksityismetsätalouden paikallisorganisaation … Komiteamietintö 1973:71.



151

samana vuonna metsätalouden hallintokomitean selvittämään metsähallinnon or-
ganisoimista. Komitea oli erityisesti yksityismetsätalouden hallinnon kehittämisessä 
siinä määrin erimielinen, että komitean mietintöön sisällytettiin kolme vaihtoeh-
toista kehittämisehdotusta559. Nämäkään ehdotukset eivät johtaneet toimenpiteisiin.

Vuonna 1979 asetettu ja vuonna 1981 mietintönsä jättänyt Metsätalouskomitea560 
käsitteli tehtäväksi antonsa mukaisesti kaikkia metsätaloutta koskevia lakeja. Sen 
ehdotuksia tarkistettiin eri lakeja käsittelevissä työryhmissä Yksityismetsiä koskevaan 
hallintolakiin sisältyi ehdotus piirimetsälautakuntien ja metsänparannuspiirien 
yhdistämisestä metsälautakunniksi. Hallitus antoi eduskunnalle työryhmien 
tarkistamien ehdotusten mukaisen lakiesityksen 29.11.1985 ja ilmoitti, että esitys 
on osa metsätalouden lainsäädännön laajempaa uudistamista561. 

Hallitus perusteli piirimetsälautakuntien ja metsänparannuspiirien yhdistämistä 
organisaation yksinkertaistamisella, mikä parantaisi johtamisedellytyksiä ja mah-
dollisuuksia suunnata voimavaroja tärkeimpiin tarkoituksiin, kuten metsätalouden 
suunnitteluun ja metsänparannustoimintaa koskevien asioiden hoitoon ja valvon-
taan. Yhdistämisellä poistettaisiin tehtävien hoidon päällekkäisyyttä, tehostettaisiin 
toimintaa ja parannettaisiin metsätalouden edistämisen edellytyksiä. 

Hallituksen esitys metsänparannuspiirien yhdistämisestä piirimetsälautakuntiin 
aiheutti laajan julkisen keskustelun. Siinä käsiteltiin myös hallinnon keskittämisen 
ja uudistetun yksityismetsälain yhteisvaikutuksia, koska hallitus oli ilmoittanut tuo-
vansa eduskuntaan myös yksityismetsälain uudistamisen. 

Tässä ei ole mahdollista selvittää kaikkia Metsätalouskomitean mietinnöstä an-
nettujen lausuntojen sisältöä. Julkistetussa sisäasiainministeriön lausunnossa562 ar-
vostellaan järjestelyä, jossa metsälautakunta samanaikaisesti valvoo taimituotantoa, 
metsien uudistamismenetelmiä, määrää maankäytön rajoituksista ja jakaa valtion 
rahoitustukea. Järjestelyn todettiin kaventavan hallinnon kohteiden oikeusturvaa 
ja oli jo aiemmin useissa ei yhteyksissä (tarkoittanee vesihallitusta) osoittautunut 
hallinnollisesti epäonnistuneeksi ratkaisuksi. Metsänparannuspiirin ja piirimetsä-
lautakunnan yhdistäminen ei poistaisi näitä epäkohtia. 

MTK puolusti lakiehdotuksia voimakkaasti563. Siellä katsottiin, että päinvastoin 
kuin vastustajat väittivät, järjestely parantaisi metsänomistajan oikeusturvaa564. 
MTK:n lehden ”Maaseudun Tulevaisuuden” tasapuolisuus julkaista lähetettyjä kir-
joituksia ei näyttänyt vakuuttavalta, sillä se jätti julkaisematta ainakin neljän met-
säammattimiehen ja yhden metsänomistajan kirjoitukset, joissa esitettiin kielteisiä 

559 Metsätalouden hallintokomitean mietintö I. Komiteamietintö 1975:6

560 Metsätalouskomitean osamietintö II. Komiteanmietintö 1981:67.

561 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista  
HE n:o 241, 1985 vp.

562 Sisäasiainministeriö: Kirje Maa- ja metsätalousministerölle. Lausunnonpyyntö ... 1982.

563 Haavisto 1984.

564 Ekonoja 1984.



152

4  Virallisen ohjauksen kehitys – hallinnon laitokset 

näkökohtia metsälautakuntien ja metsänparannuspiirien yhdistämisestä565. Sen 
sijaan yhdistämistä tukevia kirjoituksia, jotka olivat pääosalta MTK:n metsäosaston 
toimihenkilöiden kirjoittamia, julkaistiin runsaasti.

Metsänomistajien edustajat yksityismetsätalouden organisaatioiden hallintoeli-
missä tukivat piirimetsälautakuntien tehtävien ja vallan lisäämistä. He perustelivat 
tukeaan metsänomistajien vallalla metsälautakuntien itsehallintojärjestelmässä. 
Tässä kerrotaan esimerkkinä metsäalan monitoimisen luottamusmiehen Antero 
Ahon kirjoituksen sisältöä566. Kirjoitusta on arvioitava sitä taustaa vasten, että met-
säalan laitoksissakin luottamusmiesjohtajan julkiset kannanotot olivat laitoksen 
toimihenkilön valmistelemia. Kirjoituksessa voidaan helposti havaita piirimetsä-
lautakunnan toimihenkilön kynän jälki.

Aho vaati luottamusmiehiä panemaan asiat kohdalleen, sillä he olivat Ahon 
mukaan ympäri maan väsymässä kahden metsävirkamiehen (tarkoittaa kirjoittajaa 
ja Erkki Lähdettä) suunpieksäntään, josta on haittaa järkeville toimille metsätalou-
dessa. Aho katsoi, että vaatimus yksityismetsätalouden itsehallinnon lopettamisesta 
ja päätösvallan siirtämisestä metsänomistajien luottamusmiehiltä valtion virkamie-
hille on tyypillinen sosialistin ajatus. Jos metsänomistajien asioiden ajaminen olisi 
ollut Lauri Vaaran ja hänen ammattiveljiensä varassa, ei meillä itsehallintojärjes-
telmää enää olisikaan, Aho kirjoitti. 

Suomen yksityismetsänomistajien keskusliiton edustajat maa- ja metsätalous-
valiokunnan asiantuntijoina kuultuina vastustivat jyrkästi metsänparannuspiirien 
liittämistä piirimetsälautakuntiin. He katsoivat, että metsänomistajat eivät ole enää 
vuosikymmeniin valinneet ja valvoneet omia johto-organisaatioitaan, kuten itsehal-
linto edellyttäisi. Päinvastoin organisaatiot ovat valvoneet myös metsänomistajien 
henkilövalintoja, järjestötoimintaa ja yhteisiä kannanottoja. Esitystä laiksi keskus-
metsälautakunnista ja metsälautakunnista Keskusliitto ilmoitti vastustavansa jyr-
kästi demokraattisen lainsäädännön häpeätahrana567.

Keskusteluun osallistuivat myös Keskusmetsälautakunta Tapion ja piirimetsä-
lautakuntien toimihenkilöt luonnollisesti lakiesitystä puoltaen568. Sen sijaan ruot-
sinkielisen keskusmetsälautakunnan puheenjohtajan mielestä metsälakien täysre-
monttia ei tarvita569.

Koneurakoitsijain liittoa epäilytti metsänparannuspiirien ja piirimetsälautakun-
tien yhdistäminen, sillä sen pelättiin vaikeuttavan pitkäjänteistä työllistämistä. Yk-

565 Kirjoittajat lähettivät jäljennökset kirjoituksista tämän kirjoittajalle

566 Aho 1985. Antero Aho oli samanaikaisesti MTK:n johtokunnan varapuheenjohtaja, piirimetsälautakunnan 
ja metsänhoitoyhdistysten liiton puheenjohtaja sekä Osuuskunta Metsäliiton ja Metsäliiton teollisuus Oy:n 
hallintoneuvostojen jäsen.

567 Suomen Yksityismetsänomistajien Keskusliitto ry 8.4.1986. Maa- ja metsätalousvaliokunta

568 Juntunen 1985.

569 Skogskulturin puheenjohtaja 1984.
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sityisten kansalaisten kannanotot, jotka usein esitettiin nimimerkillä, olivat yleensä 
hallinnon keskittämistä vastustavia570. 

Lakiesitystä vastustivat erityisesti metsänparannuspiirien toimihenkilöt571. He 
muun muassa jättivät vuoden 1984 keväällä maa- ja metsätalousministerille 452 
toimihenkilön (62 prosenttia piirien henkilöstöstä) allekirjoittaman lakiesitystä vas-
tustavan kannanoton. Vastustuksen perusteluna oli organisaatiomuutoksen tarpeet-
tomuus ja järkevyyden vastaisuus sekä metsänparannuspiirien laajalti tunnustettu 
tehokkuus keskitetysti johdettuna puhtaana työorganisaationa. 

Myös metsäorganisaatioiden ulkopuoliset metsäammattimiehet osallistuivat 
keskusteluun. Eräs metsänhoitaja572 kuvaa otsikolla ”Uusista metsälaeista tulisi 
vuosisadan erehdys” vallitsevaa lakien soveltamisen käytäntöä, joka on vienyt met-
sänomistajalta toiminnan vapauden, ja katsoo uusien metsälakiesitysten vahvista-
van tätä linjaa. Lakien valmistelussa on unohtunut mm. itsestään selvä hallinnon 
perussääntö, jonka mukaan toteutuksen ja valvonnan pitää olla eri käsissä. 

Eräs maatilatalouden harjoittajaksi siirtynyt professori kysyy, miksi olisi kiire 
muuttaa kaiken hallintoteorian mukaan kehno järjestelmä vielä kehnommaksi. 
Uusi laki asettaisi metsälautakuntien toimihenkilöt vaikeaan asemaan. He olisivat 
samanaikaisesti metsäpuiden taimien tuottajia ja myyjiä, metsätalouden suunnit-
telijoita, metsänomistajien neuvojia, valtion varojen jakajia, lainvalvojia, syyttäjävi-
ranomaisia, jopa tuomareita. Kytkentä taimituotanto-suunnittelu-lainvalvonta olisi 
erityisen vaarallinen, koska myyntipyrkimykset voivat vaikuttaa suunnitelmaan 
ja se puolestaan laintulkintaan. Yksityismetsätalouden hallinnossa ensimmäinen 
oikea silmukka olisi yhteiskunnan hoitama itsenäinen ja toimeenpanotehtävistä 
riippumaton lainvalvonta573.

Keskustapuolueessa metsälautakunnat olivat jo paljon ennen ko. lakiesityksen 
käsittelyä saavuttaneet aseman, jossa metsälautakuntia ei sopinut arvostella574, saa-
tikka suunnitella niiden pilkkomista eriyttämällä lainvalvonta muusta toiminnasta. 
Tässä siitä kaksi esimerkkiä.

Olin Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnan jäsen ja esitin valtuuskunnan ko-
kouksessa v. 1970 metsäpoliittisen ohjelmaehdotuksen hallintoa koskevaan kohtaan 

570 Maallikko otsikolla: “Metsälautakuntien organisaatiouudistus epäilyttää”. Kaleva 24.10.1984

571 Mäki-Hakola 1985, Vaara 1984a

572 Rantapuu 1986

573 Seppälä 1986

574 Lakiuudistuksen ollessa meneillään kirjoitin Keskustapuolueen päättäjille 15.8.1984 seuraavaa: 
”Lähdin 1960-luvulla Keskustapuolueen aktiiviseen toimintaan mukaan kertoakseni puolueen 
sisällä, millaista mielivaltaa metsälautakunnat metsänomistajia kohtaan harjoittivat. Metsänhoitoon 
pakotettiin metsänmyyntejä estämällä, mistä oli seurauksena pakkohuutokauppoja tai tilojen 
”vapaaehtoisia” myyntejä. Ennen puoluetoimintaan lähtemistäni kerroin tästä mielivallasta paikallisen 
piirimetsälautakunnan puheenjohtajalle, mutta hän ajoi minut ulos. Keskustapuolueessa kohtasin samat 
metsälautakuntien luottamusmiehet ja he ovat jälleen heittämässä minua ulos, kun puolueen elimissä 
kerron metsätalouden vääristyneestä tilanteesta. Samanlainen on tilanne MTK:ssa. Sielläkin manipuloidut 
metsätalouden luottamusmiehet estävät kaiken metsälautakuntien toiminnan arvostelun”.
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lisäyksen: ”On selvitettävä, voitaisiinko yksityismetsiä koskevien lakien valvonta 
siirtää erilliselle, yksinomaan tätä tehtävää suorittavalle organisaatiolle”. Val-
tuuskunta hyväksyi lisäyksen, mutta puoluehallitus poisti sen ohjelmasta, mihin 
sillä Keskustapuolueen sääntöjen mukaan ei ollut oikeutta.

Kun alettiin valmistella edellä kerrottua vuoden 1987 hallinnon uudistusta, 
järjesti Keskustapuolueen metsätoimikunta, jonka jäsen olin, puolueen johtaville 
poliittisille päättäjille 9.6.1983 neuvottelutilaisuuden metsäpolitiikasta. Tilaisuu-
dessa hyväksyttiin kannanotto ajankohtaisista metsätaloutta koskevista asiois-
ta575. Kannanotossa arvosteltiin aluksi metsäalan laitoksia liiallisesta metsänomis-
tajien ohjuksesta, mikä on rajoittanut metsänomistajien päätöksenteko-oikeutta. 
Kannanotto julkaistiin otsikolla ”Yhteistyön metsäpolitiikkaa” Keskustapuolueen 
”Suomenmaa”-lehdessä 15.3.1984, mutta siitä oli sensuroitu pois metsälaitosten 
harjoittaman ohjauksen arvostelu576. Sensuroitu osa esitetään seuraavassa laati-
kossa.

sensuuria keskustelussa metsätalouden hallinnosta

”Pyrkimykset metsänomistajien toiminnan ohjailuun ovat eri tahoilla voimistuneet. 

Metsänomistajien tosiasiallista päätöksentekoa rajoittavat mm. paineet puukauppojen 

tekemiseen, puunkorjuussa noudatettavat toimintatavat ja metsänkäsittelyn suora-

viivainen ohjailu. Ohjailua suorittavat metsäteollisuusyhtiöt, keskus- ja piirimetsälau-

takunnat sekä metsänomistajajärjestöt metsänhoitoyhdistyksineen. Metsätalouteen 

kohdistunut ohjaus on palvellut tavoitetta ottaa suurmetsätalouden toimintatavat 

käyttöön myös yksityismetsätaloudessa. Tämä linja sopii kuitenkin huonosti pien-

omistusluonteiseen metsätalouteemme.”

”Osa ohjailusta tapahtuu hyvässä tarkoituksessa., mutta kokonaisuutena metsän-

omistajien päätöksentekopiiri on muodostumassa niin rajatuksi, että tämä kehitys on 

omiaan vieraannuttamaan metsänomistajat aktiivisesta metsätalouden harjoittami-

sesta. Tällä voi pitkällä ajalla olla valitettavia vaikutuksia koko metsätalouteen.”

Kun muissakin metsänomistajia edustavissa puolueissa vallitsi vastaavanlainen 
metsätalouden laitoksia suojeleva asenneilmapiiri, sai lakiesitys metsälautakuntien 
ja metsänparannuspiirien yhdistämisestä eduskunnassa pääosalta myönteisen vas-
taanoton. Joitakin poikkeuksia oli.

575 Keskustapuolueen metsätoimikunnan ... 1983.

576 Keskustapuolueen metsätoimikunta: Yhteistyön metsäpolitiikkaa.



155

Kokoomuspuolueen kansanedustaja Pentti Mäki-Hakola577 vaati lakiesityksen 
hylkäämistä tarpeettomana ja metsänomistajan oikeusturvaa vaarantavana. Hän 
katsoi nykyisen organisaation juuri sellaiseksi kuin sen kuuluu ollakin; piirimet-
sälautakunta hoitaa lain valvontaa, metsänparannuspiiri suunnittelee ja toteuttaa. 
Hän viittasi niihin huonoihin kokemuksiin, joita oli saatu Vesihallituksesta, kun 
siellä lainvalvonta- ja toimeenpanotehtävät oli yhdistetty samalle laitokselle. 

Sosialidemokraattien kansanedustajan Paula Eenilän578 puheenvuorossa ehkä 
ensimmäisen kerran metsäorganisaatioiden kehityksen historiassa tuotiin eduskun-
nassa keskusteluun metsätalouden hallinnon korporatiivisuus. Eenilä kysyi, millä 
perusteilla valtionhallintoon välttämättä kuuluva valvontavalta annetaan hallinnon 
ulkopuolisille henkilöille. Hän katsoi lakiesityksen metsälautakunnista loukkaavan 
hallitusmuodon mukaisia valtaoikeuksia ja esitetyn korporatiivisen hallinnon mu-
rentavan oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmää. Korporaatioiden vallan edistäminen 
voi johtaa ainoastaan fasismiin, hän totesi. 

Eduskunta hyväksyi yöistunnossa kolmannessa käsittelyssä 20.12.1987 metsä-
lautakuntia koskevan lain ja presidentti vahvisti sen 13.2.1987. Metsälautakunnat 
saivat tavoittelemansa valtion tukemat metsänparannustyöt muiden tehtäviensä 
lisäksi.

4.4.4  iTsenäinen kaTselmusToimikunTa viiTe uudesTa ajaTTelusTa 

Lakiuudistusta koskeva keskustelu oli alkanut jo uudistukset valmistelleen komitean 
mietinnöstä eli ennen esitysten antamista eduskunnalle. Keskustelu metsänomis-
tajan oikeusturvasta näyttää vaikuttaneen lakiesityksen sisältöön, sillä esityksen 
metsälautakunnista eriytetyistä itsenäisistä katselmustoimikunnista lisäsivät la-
kiehdotukseen komitean mietinnön ehdotuksia tarkistaneet työryhmät. Komitean 
mietintöön ehdotus ei sisältynyt.

Metsänomistajan oikeusturvan heikkoudesta oli saatu 1980-luvulla näyttöä 
useista metsäoikeudenkäynneistä579, joissa metsänomistajat olivat yrittäneet puo-
lustaa oikeuksiaan, mutta lähes aina tuloksetta. Niistä tunnetuimmaksi oli noussut 
Pukkilan kunnassa Reino Takalaa vastaan vuonna 1985 nostettu syyte metsän-
hävityksestä. Tapaukseen kävivät vuonna 1988 tutustumassa muutamat SDP:n 
kansanedustajat580 ja 97 kansanedustaa teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen 
yksityismetsälain soveltamisesta581. Kysymyksen allekirjoittajat olivat pääasiassa 

577 Ed. Mäkihakola, Eduskunnan pöytäkirjat 14.2.1986, s. 118.

578 Ed. Eenilä, Eduskunnan pöytäkirjat 18.2.1986, s. 135.

579 Lähde 1992

580 Virtanen, M. 1988

581 Rajamäki ym. 1988
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vasemmiston puolueista. Kokoomuksen ja keskustan kansanedustajista vain yhdek-
sän kummastakin ryhmästä allekirjoitti kysymyksen, mikä kuvaa näiden puolueiden 
läheisiä suhteita metsälautakuntiin.

Säädöstä itsenäisistä katselmustoimikunnista voidaan pitää käänteentekevänä. 
Siihen saakka oli metsälakeja säännönmukaisesti kehitetty lisäämällä lakeja toi-
meenpanevan viranomaisen valtaa. Nyt ensimmäisen kerran hyväksyttiin käsitys, 
että vallan keskittämisessä oli voitu mennä liian pitkälle. Käytännön tapahtumat 
olivat osoittaneet, että vallan keskittäminen oli vaarantanut metsänomistajan oi-
keusturvan. Niinpä samanaikaisesti, kun toisaalla päästiin täydelliseen vallan kes-
kittämiseen siirtämällä metsälautakunnille viimeisetkin lautakuntien toimintaan 
kuulumattomat yksityismetsien työt, metsäojitus ja metsäteiden rakentaminen, 
niin toisaalla alettiin vallan keskittämistä purkaa erillisellä katselmustoimikunnalla.

Mutta samalla säädös paljastaa, että edelleen toteutettiin Venäjän keisarin vuon-
na 1908 antamassa asetusesityksessä julkistettua käytäntöä näennäisestä, mutta ei 
todellisesta vallan luovuttamisesta järjestelmän ulkopuolelle. Metsänomistajalle ei 
annettu oikeutta valita itse edustajaansa katselmustoimikuntaan, vaan hänen oli 
tyydyttävä valitsemaan edustajansa kolmesta MTK:n nimeämästä katselmustoimi-
kunnan jäsenestä. MTK nimesi metsänomistajien edustajiksi yleensä metsänhoi-
toyhdistysten toimihenkilöitä.

Käänteentekevä muutos jäi siis tosiasiassa vain metsänomistajien oikeustur-
vattomuuden havaitsemisen tasolle. Metsäalalla koettiin uhkana järjestelmästä 
riippumattoman aidon metsänomistajan edunvalvojan tulo arvioimaan hallinnon 
toimenpiteitä. Sivistysvaltiossa metsänomistajan itse valitsema henkilö olisi ollut 
oikeutettu ensisijaiseksi katselmustoimikunnan jäseneksi ja, ellei metsänomistaja 
sellaista nimennyt, niin toissijaisesti oli käytetty etujärjestön nimeämiä henkilöitä. 
Itsenäisen katselmuslautakunnan merkitys jäikin käytännössä vähäiseksi, mikä 
näkyi uuden käytännön mukaisissa metsälain rikkomistapauksissa582.

Komitean ehdotuksiin kohdistuneen voimakkaan arvostelun ja julkisuutta saa-
neiden metsäoikeudenkäyntien tulosta lienee sekin, että hallitus ei tuonut muita 
metsälakeja (metsälaki, metsänhoitoyhdistyslaki) eduskunnan käsittelyyn, vaikka 
se vielä organisaatioita ja metsänparannustöitä koskevia lakiesityksiä antaessaan 
ilmoitti, että myöhemmin annetaan esitykset muistakin metsälaeista. 

4.5  Metsälautakunnat 1992–1995

Vuonna 1991 annetulla lailla kumottiin vuonna 1987 annettu laki keskusmetsälauta-
kunnista ja piirimetsälautakunnista ja annettiin uusi laki metsäkeskuksista ja met-

582 Vaara 2010, s. 55-57
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sälautakunnista583. Uuden lain merkittävin muutos oli metsähallituksen täydellinen 
eriyttäminen yksityismetsätaloutta koskevista tehtävistä. Tehtävät siirrettiin maa- ja 
metsätalousministeriölle584. Alemman tason organisaatioita koskevat muutokset 
aiempaan lakiin verrattuna jäivät vähäisiksi.

Uudella lailla muutettiin keskusmetsälautakuntien nimi metsäkeskukseksi. Met-
säkeskukset Tapio ja Skogscentralen Skogskultur määrättiin maa- ja metsätalous-
ministeriön valvonnan alaisiksi. Metsäkeskus Tapion johtokunnan jäsenten määrä 
nostettiin yhdestätoista kolmeentoista. Jäsenistä yksi oli metsäkeskuksen johtaja, 
kahden tuli olla valtion edustajia, viisi metsänomistajien, kaksi metsäteollisuuden, 
yksi metsätyöntekijöiden, yksi metsäalan toimihenkilöiden ja yksi metsäkoneyrit-
täjien edustaja. 

Metsälautakunnan johtoon asetettiin kahdeksanjäseninen johtokunta, jonka 
jäsenet määräsi maa- ja metsätalousministeriö. Jäsenistä kahden tuli edustaa val-
tiota, neljän metsänomistajia, yhden metsäteollisuutta ja yhden metsätyöntekijöitä.

Metsälautakunnan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja määrättiin 
aiemman lain mukaisesti valittavaksi niistä jäsenistä, jotka oli nimennyt metsän-
hoitoyhdistysten edustajien kokous. 

4.6  Metsäkeskukset 1996– 

4.6.1  hallinnon uudisTuksessa valTioneuvosTon määräys  
 sivuuTeTTiin

Valtioneuvosto käynnisti metsälakien kokonaisuudistuksen 15.6.1994 antamallaan 
periaatepäätöksellä585. Tarkoituksena oli uudistaa kaikki metsälait eli metsien kä-
sittelyä, valtion rahoitustukea, hallintoa ja metsänhoitoyhdistyksiä koskevat lait. 
Uudistuksen valmistelua varten maa- ja metsätalousministeriö asetti 19.8,1994 
metsälakitoimikunnan, joka jätti mietintönsä 30.9.1995. Ministeriön kehotuksesta 
lakiehdotukset valmisteltiin hallituksen esityksen muotoon586. 

Tässä käsitellään edellä noudatetun periaatteen mukaisesti vain hallintoa kos-
kevan lain uudistamista. Toista ohjauksen organisaatiota, metsänhoitoyhdistyksiä, 
koskevan lain uudistamista käsitellään jäljempänä metsänomistajien organisaati-
oiden yhteydessä. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kehotettiin valmistelemaan organisaatioita 
koskeva ehdotus seuraavasti: ”Hallinto- ja edistämisorganisaatioiden uudistukses-
sa on otettava huomioon aluehallinnon keventäminen yhdistämällä nykyiset maa- 

583 Laki metsäkeskuksista ja metsälautakunnista 8.2.1991/265

584 Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta 578/27.3.1991

585 Valtioneuvoston periaatepäätös 15.6.1994.

586 Metsälakitoimikunnan mietintö 1995:11.
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ja metsätalousministeriön piiriorganisaatiot yhdeksi organisaatioksi” 587. Käytän-
nössä ehdotus tarkoitti metsäkeskusten yhdistämistä maaseutuelinkeinopiireihin.

Organisaatioita koskeva velvoite ei sisältynyt maa- ja metsätalousministeriön 
valmistelemaan esitykseen periaatepäätökseksi, vaan se lisättiin siihen valtioneu-
vostossa valtiovarainministerin Iiro Viinasen esityksestä588.

Metsäalalla alettiin välittömästi vastustaa metsäalan organisaation yhdistämistä 
maatilatalouden kanssa samaan organisaatioon. Todettiin MTK:n pitävän järkevä-
nä sitä, että metsälautakunnat pysyisivät itsenäisinä ja erossa maaseutuelinkeino-
piireistä. Eräs metsälautakunnan johtaja sanoi lehtihaastattelussa, että on vaikea 
uskoa esityksen menevän läpi ainakaan eduskunnassa. ”Metsälautakunta on pit-
kälti maakunnallinen ja itsenäinen elin, jota on vaikea yhdistää keskusjohtoiseen 
valtion maaseudun elinkeinopiiriin”. Maa- ja metsätalousministeri sanoi lehti-
haastattelussa, ettei päätös välttämättä merkitse organisaatioiden yhdistämistä589.

Metsälakitoimikunta ”kävelikin valtioneuvoston ylitse” ja jätti noudattamatta 
valtioneuvoston määräyksen organisaatioista. Määräys väistettiin yhteistoiminnas-
sa maa- ja metsätalousministeriön kanssa siten, että ministeriö sisällytti 5.9.1995 
annettuun valtion talousarvioesitykseen maininnan, jonka mukaan hallinto- ja edis-
tämisorganisaatioita koskeva lakiesitys valmistellaan ns. budjettilakina. Ministeriön 
metsäosasto valmisti lakiehdotuksen, jossa esitettiin hallinnon kehittämistä enti-
seltä itsehallinnolliselta pohjalta. Hallitus oli vaihtunut eikä uudessa hallituksessa 
muisteltu menneitä periaatepäätöksiä. Oikeusministeriön laintarkastus vältettiin 
kiireeseen vetoamalla590. Lakiesitys annettiin eduskunnalle päivää ennen toimi-
kunnan mietinnön valmistumista591. Eduskunta hyväksyi esityksen ja presidentti 
vahvisti lain 18.12.1995.

Mietinnön luovutuskirjelmässä toimikunta toteaa poikenneensa hallinto-orga-
nisaation osalta sille toimeksiannossa annetusta tehtävästä ja kertoo asettaneensa 
etusijalle nykymuotoisen organisaation kehittämisen. Toimikunta ei tehnyt siitä 
omaa ehdotusta, koska hallituksen esitys eduskunnalle noudatti olennaisilta osilta 
toimikunnan näkemystä592. Toimikunta siis jokseenkin selväsanaisesti ilmoittaa 
sivuuttaneensa valtioneuvoston määräyksen hallituksen esityksellä.

Voidaan kysyä, johdettiinko valtioneuvostoa harhaan, kun se maa- ja metsä-
talousministeriön esityksen mukaisesti sisällytti talousarvioesitykseen maininnan 
metsäorganisaatioita koskevan lain säätämisestä budjettilakina. Valtioneuvoston 
jäsenet tai heidän avustajansa tuskin kiinnittivät huomiota mainintaan eivätkä 

587 Valtioneuvoston periaatepäätös 15.6.1994.

588 Kyytsönen 1994.

589 Kyytsönen 1994.

590 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 1995, s. 5.

591 Metsälakitoimikunnan kirje Maa- ja metsätalousministeriölle 30.9.1995

592 Metsälakitoimikunnan kirje Maa- ja metsätalousministeriölle 30.9.1995
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ainakaan havainneet budjettilakina säätämisen tarkoitusperää. Budjetissahan ei 
kerrottu aiotun lakiesityksen sisältöä. 

Seurauksena Metsäkomitean ja maa- ja metsätalousministeriön menettelystä 
oli se, että metsälakien kokonaisuudistus organisaatioiden osalta ei toteutunut. 
Organisaatioon ei koskettu myöskään metsänhoitoyhdistyksiä koskevan lain uu-
distamisessa, mistä enemmän jäljempänä.

4.6.2  meTsäkeskukseT 1995

Vaikka metsätalouden hallintoa ei vuonna 1995 uudistettukaan valtioneuvoston 
periaatepäätöksen mukaisesti, olivat muutokset itsehallinnon sisällä kuitenkin 
huomattavia. 

Uudessa organisaatiolaissa oli historiallinen tapahtuma Tapion poistaminen 
kokonaan yksityismetsien hallinnosta. Metsäkeskus Tapiosta ja Skogscentralen 
Skogskulturista tehtiin erillinen kehittämis- ja asiantuntijaorganisaatio593. Metsä-
lautakunnista tehtiin alueellisia metsäkeskuksia ja ne, samoin kuin kehittämiskes-
kus Tapiokin, asetettiin maa- ja metsätalousministeriön ohjaukseen ja valvontaan. 
Metsäkeskusten toiminta laajennettiin koskemaan myös valtion metsiä. Metsäkes-
kusten lukumääräksi valtioneuvosto päätti 13. Aiempia metsälautakuntia oli ollut 19. 

Metsäkeskuksen johtokunnan kokoonpanoksi määrättiin kaksi valtion edusta-
jaa, kolme metsänomistajien etujärjestön, yksi metsäteollisuuden järjestön ja yksi 
vaihtoehtoisesti metsäkoneurakoitsijoiden, metsätyöntekijöiden tai metsäkeskuk-
sen henkilöstön järjestöjen edustajista. Tähän asti jatkunut metsänomistajien edus-
tajien enemmistöasema hallinnossa siis päättyi.

Metsäkeskusten viranomaistehtävät eriytettiin metsätalouden edistämisen teh-
tävistä siten, että viranomaistehtäviä hoitava henkilö ei saanut osallistua muiden 
tehtävien hoitoon eivätkä viranomaistehtävät kuuluneet johtokunnan eikä johtajan 
tehtäväalueeseen. Katselmustoimikunnasta poistettiin kunnanvaltuuston valitse-
mat uskotut miehet. Toimikunta toimi sen jälkeen kolmijäsenisenä.

4.7  Mera-hallinnon kausi 1965–1972

Metsäalan korporatismi johti 1960-luvulla hyvin erikoiseen tilanteeseen metsäalan 
hallinnossa. Valtion hallinto syrjäytettiin metsäalan ylimmästä johtamisesta ja alaa 
ryhdyttiin julkisesti johtamaan valtionhallinnon ulkopuolelta. Suomen puunjalos-
tusteollisuuden Keskusliitto ja Maataloustuottajain Keskusliitto perustivat vuonna 

593 Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 1474/1995
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1964 Metsätalouden rahoitustoimikunta MERAn, joka käytännössä johti metsäalaa 
vuosina 1965-1972. 

Tapahtuman aiheutti metsäalan kehittämisen pysähtyneisyys. Valtakunnan 
metsien inventointi osoitti, että hakkuut ylittivät metsien kasvun, mikä oli uhka 
metsäteollisuuden puunsaannin jatkuvuudelle. Julkinen valta ei kuitenkaan uhkaan 
reagoinut. Maasta puuttui metsätaloutta koordinoiva elin, jonka vastuulla olisi ollut 
metsätalouden kehittäminen594. 

Palosuo595 katsoo epäsuorasti pysähtyneisyyden johtuneen maatalousministeri-
ön laiminlyönneistä havaitsematta, että perussyynä oli korporatiivinen järjestelmä. 
Keskusmetsäseurojen ja metsälautakuntien itsenäisyyden seurauksena maatalous-
ministeriö oli joutunut eristyksiin, koska sillä ei ollut metsätalouden alalla johtami-
sen eikä juuri valvonnankaan tehtäviä. Ministeriö vain järjesti itsenäisille laitoksille 
muodollisia valtuuksia hallintoelinten toivomusten mukaisesti ja laitokset hoitivat 
metsätalouden juoksevia tehtäviä vuodesta toiseen totutulla tavalla. Korhonen ni-
mittää tilannetta valtionhallinnon passiiviseksi poissaoloksi metsätaloudesta596.

Maatalousministeriön eristyneisyys näkyy muun muassa siinä, että ennen 
1960-lukua asetetuissa komiteoissa ei ole ollut ministeriön edustajia. Edustajaa ei 
ollut Metsänhoidon edistämiskomiteassa (17.4.1935-1.12.1937) eikä lähes kymme-
nen vuotta toimineessa Metsänhoitolakikomiteassa (15.3.1943-16.12.1952), vaikka 
viimeksi mainitun komitean asettamista oli perusteltu nimenomaan tarpeella saada 
lautakuntien yläpuolelle virallinen ohjaava elin. Komitea asetettiin kansanhuoltomi-
nisteriön (ministerinä N.A. Osara) esittelystä ja se siirrettiin maatalousministeriön 
alaisuuteen vuonna 1946597.

Niinikään merkittävää kehittämistyötä tehneessä Metsätalouden suunnittelu-
komiteassa ei ollut maatalousministeriön edustajaa. Sekin toimi yli kymmenen 
vuotta; se oli asetettu maatalousministeriön esittelystä 17.2.1949 ja sen mietintö 
valmistui 27.1.1961598. 

Metsäalan kehittämisen liikkeelle saamiseksi Suomen Puunjalostusteollisuuden 
keskusliitto ja Maataloustuottajain keskusliitto MTK asettivat vuonna 1963 valtuus-
kunnan metsänparannustöiden rahoituksen organisoimista varten. Julkisuuteen 
asia kerrottiin 12.12.1963 ja samalla kerrottiin, että valtuuskunta oli ehdottanut 
Suomen Pankille, Metsähallitukselle, Metsäntutkimuslaitokselle, Keskusmetsäseu-
ra Tapiolle ja Puunjalostusteollisuuden Keskusliitolle pysyväisluonteisen epäviral-

594 Metsänhoitolakikomitean mietintö 1953, s. 4.

595 Palosuo 1979, s. 14.

596 Korhonen, M. 1990, s. 71.

597 Metsänhoitolakikomitean mietintö 1953, s. 4

598 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 3. 
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lisen toimikunnan asettamista laatimaan ehdotus metsien perusparannustöiden 
rahoituksen ratkaisemiseksi599, 600. Maatalousministeriölle ehdotusta ei siis tehty.

Valtuuskunta asetti itse toimikunnan, joka otti nimekseen ”Metsätalouden ra-
hoitustoimikunta MERA”601. Toimikunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin Suomen 
Pankin pääjohtaja Klaus Varia ja jäseniksi pääjohtaja Antero Piha metsähallituk-
sesta, johtaja V.J. Palosuo Keskusmetsäseura Tapiosta, johtaja Lauri Kirves Puun-
jalostusteollisuuden Keskusliitosta ja puheenjohtaja Veikko Ihamuotila MTK:sta. 
Asiantuntijoiksi nimitettiin ylijohtaja Erkki K. Kalela ja professori Kullervo Kuusela 
Metsäntutkimuslaitoksesta. Lisäksi toimikunnan työhön osallistui henkilöitä edellä 
mainituista laitoksista602. Maatalousministeriön edustajaa toimikuntaan ei nimetty.

Mera-toimikunta laati vuosina 1964-1969 kolme puuntuotannon kehittämisoh-
jelmaa, joista käytettiin nimeä ”MERA metsätalouden rahoitusohjelma”. Käytän-
nössä ohjelmat tunnetaan Mera-ohjelmina. Ensimmäinen MERA-ohjelma valmistui 
toukokuussa 1964, MERA II kesäkuussa 1966 ja MERA III kesäkuussa 1969. 

Metsänparannusohjelmien rahoituksessakin parlamentaarinen hallinto syrjäy-
tettiin hankkimalla valtion talousarvion ulkopuolista rahoitusta metsänparannus-
töiden kustannuksiin. Toimikunnan ehdotuksesta Suomen Pankki laski kotimaisille 
rahoitusmarkkinoille obligaatiolainan toimikunnan I ja II ohjelmissa ehdottamien 
työohjelmien rahoittamiseksi. Varat ohjattiin valtion tulo- ja menoarvion kautta 
metsänparannustöihin. MERA III ohjelmassa ehdotettujen vuosina 1973-1975 
tehtävien metsänparannustöiden rahoitukseen hankittiin Suomen valtiolle laina 
Maailmanpankilta. Laina-asiakirjat allekirjoitettiin Washingtonissa 28.12.1972603.

Obligaatiolainan ja Maailmanpankin lainan avulla metsätalouden lisärahoitus 
pidettiin erillään maatalousministeriön kautta toteutettavasta valtion budjetista ja 
siihen liittyvistä neuvotteluista604.

Mera-toimikunta käytännössä johti maan metsäpolitiikkaa vuosina 1965-1972. 
Korhonen nimittää toimikuntaa metsäalan kvasi-hallitukseksi605 ja katsoo sen yh-
deksi osaksi metsäalan yhteisön epämuodollista järjestäytymistä606. Hän kuvaa yh-
teisöä Mera-kaudella kaaviokuvalla, jonka sanoma voidaan laajentaa Mera-kauden 
ulkopuolellekin. Mera-kausi nimittäin vain toi näkyviksi metsänhoitajien yhteisön 
elimet ja niiden järjestäytymisen, mutta tosiasiassa elimet ovat pysyvästi olemassa 
ilman julkisuutta, kuten korporatiivisten elinten määritelmä edellyttääkin. Kuviossa 

599 Palosuo 1979, s. 5. 

600 J. Viitalan (2004, s. 13) mukaan ehdotuksen toimikunnasta mainituille tahoille olisi tehnyt MTK:n 
metsävaltuuskunta. 

601 Korhonen, M. 1990, s. 73.

602 Palosuo 1979, s. 6.

603 Palosuo 1979, s. 31.

604 Korhonen, M. 1990, s. 76.

605 Korhonen, M. 1990, s. 112.

606 Korhonen, M. 1990, s. 112, 114.
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2 on Korhosen esittämään kaaviokuvaan607 sijoitettu Mera-toimikunnan rinnalle 
metsäalan korporatiivinen hallinto, metsälautakunnat. Muut suluissa olevat sel-
vennykset on Korhonen esittänyt tutkimuksen tekstissä.

kuvio 2. metsätalouden yhteisö korporatiivisessa hallinnossa 

Mera-toimikunta pyrki vakiinnuttamaan asemansa pysyväksi organisaatioksi. 
Sitä koskeva muistio (18.12.1969) päättyy seuraavasti: ”Metsätalouden rahoitus-
toimikunta olisi kehitettävä maamme metsä- ja puutalouden yhteisten kysymys-
ten pysyväksi koordinoivaksi elimeksi kuitenkin niin, että se säilyttäisi nykyisen 
’vapaaehtoisen’ luonteensa”608. Toimikunta siis havaitsi saman puutteen, joka oli 
havaittu jo vuonna 1943 Metsänhoitolakikomiteaa asetettaessa.

Saman puutteen havaitsi myös Maailmanpankki, kun Suomen valtio anoi siltä 
lainaa metsänparannustöihin. Se asetti yhdeksi lainan ehdoksi metsänparannus-
töitä koordinoivan toimikunnan asettamisen lainaprojektin ajaksi maatalousmi-
nisteriöön. Tätä ja muutamia muita lainan ehtoja ulkopuoliset arvostelijat pitivät 
holhoavina tai jopa liian pitkälle menevinä609. Päinvastoin kuin arvostelijat toteavat, 
voidaan vaatimusta koordinoivan toimikunnan asettamisesta pitää ymmärrettävä-
nä metsäalan poikkeuksellisen hallintojärjestelmän vuoksi. Maailmanpankin johto 

607 Korhonen, M. 1990, s. 114.

608 Palosuo 1979, s. 17.

609 Palosuo 1979, s. 31, 33
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ei ilmeisesti pitänyt luotettavana lainarahan käyttäjinä itsenäisiä maakunnallisia 
yksiköitä, joiden hallinto oli korporatiivista eturyhmien hallintoa.

Maailmanpankin lainan valmistelu muutti Mera-toimikunnan aseman ulkopar-
lamentaarisesta parlamentaariseksi, sillä valmistelu edellytti valtiovarainministe-
riön mukaantuloa. Ministeriö asetti 15.2.1972 toimikunnan ja antoi sen tehtäviksi 
selvityksen laatimisen maailmanpankista anottavaa lainaa varten sekä selvityksen 
metsänparannusohjelmasta ja sen rahoittamisesta. Henkilöiden osalta Mera-toi-
mikunnan työ jatkui asetetussa toimikunnassa. Toimikunta sai tehtävänsä suori-
tetuksi 18.4.1972610. 

Toimikunnan työn valmistumiseen päättyi kahdeksan vuotta jatkunut vapaa-
ehtoisin voimin valtion hallinnon ulkopuolella tehty ohjelmointityö. Toimikunnan 
tavoite pysyvästä organisaatiosta ei toteutunut sellaisenaan. Sen työtä jatkamaan 
asetettiin vuonna 1972 Maailmanpankin vaatima neuvottelukunta maa- ja met-
sätalousministeriöön611, 612. Neuvottelukunta jäi pysyväksi ja sen nimissä jatkettiin 
puuntuotanto-ohjelmien laatimista, joka muuttui jokavuotiseksi rutiiniksi.

Mera-toimikunnan hallitseman metsätalouden kausi 1965-1972 osuu täsmälleen 
samalle kaudelle, jolla kollektiivitalous puunkorjuun rationalisoinnin nimellä tuotiin 
metsäalalle. Sen tapahtumia, joita olivat äkillinen metsänvuokrauksiin, korjuun 
erikoiskoneisiin ja avohakkuu/viljelyihin harppaaminen, on käsitelty metsätalo-
uden tilaa koskevassa taustatutkimuksessa. Tapahtumien taustalla näyttää olleen 
vallankumouksen luonteinen korporaatioiden otteen tehostuminen hallinnossa.

Neuvottelukunnan perustamisella ulotettiin korporatiivinen hallinto metsäalan 
ylimpään hallintoelimeen saakka. Se vahvisti ministeriön harjoittamassa ohjaukses-
sa aiemminkin vallinneita metsänhoitajien ammattikulttuurin asenteita. Ammat-
tikunta johti metsätaloutta hallinnon sisältä käsin virallisen hallinnon arvovallal-
la. Metsäalan toimikuntiin ministeriön edustajaksi nimitetyt metsänhoitajat ovat 
edustaneet ennemmin metsänhoitajien yhteisöä kuin virallista hallintoa. 

Tilannetta kuvaa esimerkiksi edellä kerrottu vuoden 1996 yritys yhdistää met-
sä- ja maatalousalan organisaatiot. Epämiellyttävän tehtävän saanut toimikunta 
luovutti ehdotuksen tekemisen maa- ja metsätalousministeriölle, jossa metsänhoita-
jakunnan edustajat torjuivat valtioneuvoston määräämän hallinnon uudistamisen. 

610 Palosuo 1979, s. 25.

611 Palosuo 1979, s. 31, 33

612 Maatalousministeriön nimi muutettiin vuonna 1971 maa- ja metsätalousministeriöksi 
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5  METSÄNOMISTAJIEN OrgANISAATIOT JA 
METSÄyHTIöT 

5.1  Organisaatiot metsänomistajien ohjauksen  
 laitoksina

5.1.1  meTsänomisTajien yhTeisToiminnan TyypiT

Metsänomistajien organisaatioita on periaatteessa kahta päätyyppiä, ammatillisen 
edunvalvonnan ja taloudellisen yhteistoiminnan organisaatioita. Todellisuudessa 
organisaatioiden tyyppejä on metsäalalla vaikea erottaa, sillä metsänomistajien 
yhteistoiminnan organisaatiot hoitavat samanaikaisesti edunvalvonnan ja talou-
den, käytännössä hallinnonkin tehtäviä. Asetelmaa havainnollistetaan vertaamalla 
metsätalouden ja maatalouden organisaatioita kuviossa 3.

kuvio 3. metsätalouden ja maatalouden organisaatiot

Metsänomistajien edunvalvontaa varten ei Suomessa ole metsänomistajien yh-
teistoiminnan organisaatiota lainkaan. Näennäisenä edunvalvonnan organisaationa 
toimivat metsänhoitoyhdistykset, jotka ovat samanaikaisesti myös metsänomistaji-
en yhteistalousorganisaatioita ja metsälautakuntien piirihallinnon organisaatioita. 
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Metsänhoitoyhdistykset ovat yhteistalousorganisaatioita lakisääteisesti, sillä 
metsänomistajat velvoitetaan yhteisesti palkkaamaan yhdistysten neuvojat met-
sänhoitomaksulla. Myös metsälautakuntien piirihallintoa yhdistykset ovat lakisää-
teisesti, sillä yhdistyksiä ohjasivat ja valvoivat613 vuoteen 1996 saakka metsälauta-
kunnat. Metsähallitus kehottikin vuonna 1968 lautakuntia järjestämään työnjaon 
lautakuntien ja yhdistysten ammattimiesten välillä aluejaon pohjalta lainvalvontaa 
lukuun ottamatta614. Organisaatiokaavioissa yhdistyksille kuvataan kaksi organisaa-
tiolinjaa, toinen edunvalvonnan ja toinen hallinnon organisaatioihin615, 616.

Vaikka aluejako 1980-luvulla purettiinkin617, vallitsi käytännössä kuviossa esi-
tetty tilanne, jossa lautakuntien ja metsänhoitoyhdistysten ammattimiehet tekivät 
samoja työtehtäviä samassa asemassa piirimetsänhoitajien ohjaamina ja valvomi-
na. Yhdistysten ammattimiehet toimeenpanivat yksityismetsälakiakin, koska sitä 
toimeenpantiin leimauspakolla ja leimauksista pidättymällä618.

Myöskään aitoja metsänomistajien taloudellisen yhteistoiminnan organisaati-
oita ei Suomessa käytännössä ole. Sen sijaan myös talouden alalla on näennäisiä 
eli kvasi-yhteistoiminnan organisaatioita, niin kuin edunvalvonnassakin. Ne ovat 
näennäisesti metsänomistajien hallitsemia, mutta tosiasiassa niiden tarkoitus on 
päinvastainen kuin aitojen yhteistoiminnan organisaatioiden; tarkoituksena on 
metsänomistajien ohjaamisen tehostaminen. Metsänhoitoyhdistykset ovat kvasi-
yhteistoiminnan organisaatioita.

Muita metsänomistajien taloudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat yhteis-
metsät. Niitäkään ei ole perustettu metsänomistajien aloitteesta vaan erilaisissa 
maanjakotoimituksissa. Viime aikoina metsänomistajia on kannustettu perusta-
maan yhteismetsiä vapaaehtoisesti. Niitä lienee perustettu muutamia kymmeniä, 
mutta toistaiseksi niiden käytännön merkitys on vähäinen. 

Osuuskuntatyyppisiä yhteistoiminnan organisaatioita metsänomistajilla on 
puunjalostusta harjoittava Osuuskunta Metsäliitto, jonka omistavat MTK ja yksi-
tyiset metsänomistajat. Metsäliitto noudattaa liiketoiminnassaan samanlaisia peri-
aatteita kuin muutkin metsäyhtiöt. Metsäliittoa käsitellään jäljempänä laajemmin.

Metsälautakunnat ja MTK ryhtyivät 1960-luvulla yhteistoiminnassa perusta-
maan metsänomistajien yhteistyöalueita. Niillä oli selkeästi metsänomistajien oh-
jaamisen tarkoitus. Yhteistyöalueita ei rajattu kylän asukkaiden metsänomistuk-
sen perusteella, vaan rajaaminen perustui metsäyhtiöiden keskenään sopimaan 

613 ”Ohjaus ja valvonta” ovat samoja määräyksiä, joilla metsäkeskukset määrättiin maa- ja 
metsätalousministeriön alaisiksi vuonna 1995 (Laki metsäkeskuksista ja ... 1474/1995).

614 Metsähallituksen kirje 20.6.1968; no Yt. 257, 1165-67, Asia: Piirimetsälautakuntien ammattiavun 
antaminen.

615 Yksityismetsätalouden suuntaviitat 1978

616 Viitala, J. 2004, s. 18

617 Kainuun piirimetsälautakunnan kokouksen pöytäkirja 2/26.2.1980

618 Vaara 2010, s. 36
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yksityismetsien jakamiseen yhtiöiden yksinosto- ja korjuualueiksi619. Metsäyhtiöi-
den tavoitteena oli puunhinnan asettamisen ohella metsänomistajien ohjaaminen 
samanaikaisiin puukauppoihin puunkorjuun tehostamiseksi. Metsälautakuntien 
tavoitteena oli edistää aluesuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamis-
ta. MTK tuki kummankin laitoksen pyrkimyksiä. Yhteistyöalueisiinkin palataan 
jäljempänä.

Oma tyyppinsä metsänomistajien yhteistaloutta on puunkorjuun piilotettu yh-
teistalous. Pystykauppojen puunkorjuu on järjestetty metsäyhtiöiden johtamaksi 
puunmyyjien yhteistaloudeksi metsänvuokrauksen puukauppatavalla. Sitä on selos-
tettu ja sen seurauksia kuvattu taustatutkimuksessa metsätalouden tilasta, josta on 
tiivistelmä johdannossa. Seuraavassa kuvataan metsänomistajien organisaatioiden 
kehitystä ja luonnetta laajemmin. 

5.1.2  yhTeisTalousorganisaaTioiden alkuhisToria

Metsänomistajien yhteistalous löydettiin metsätalouden ohjauksen välineeksi 
1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla620. Ajatus syntyi nykyisinkin esillä olevasta 
tarpeesta suurentaa metsätalouden tuotantoyksiköitä. Siihen aikaan tarve ei kui-
tenkaan johtunut tuotannon mittakaavaetujen tavoittelusta, vaan metsätalouden 
kestävyyden tavoitteesta. Metsätalouden järjestämisen oppisuunnaksi oli otettu ns. 
vuosilohkojärjestelmä, jota voitiin soveltaa vain suurilla pinta-aloilla621.

Vuosilohkojärjestelmän tausta oli siinä, että maahan oli vuonna 1851 perustettu 
väliaikainen metsähallitus ja siihen liittyen metsänhoitajakunta, kuten edellä on 
kerrottu. Metsänhoitajien ansiosta metsäalan opit alkoivat saada sijaa metsänomis-
tajien ohjaamisessa. Saksassa kehitetty vuosilohkojärjestelmä oli alan ensimmäinen 
metsänkäsittelyn oppisuunta, jonka toi Suomeen metsähallituksen ylijohtaja C.V. 
Gylden vuonna 1853 julkaisemassaan metsänhoidon oppikirjassa622.

Ilmeisesti juuri metsänhoitajakunnan vaikutuksesta metsäalalla tapahtui 
1800-luvun jälkipuoliskolla asenteiden muutos yksityiseen metsätalouteen suh-
tautumisessa. Vuosisadan alkupuolella komiteat korostivat maanomistajan vapaata 
käyttöoikeutta maansa tuotteisiin ja yksityisen omistusoikeuden loukkaamatto-
muutta yhteiskuntarakenteen kulmakivenä. Maanomistajalla tuli olla vapaus par-
haan ymmärryksensä mukaan hoitaa ja käyttää metsäänsä623.

619 Vaara 2010, s. 84

620 Holopainen, V. 1957, s. 134.

621 Päivinen ym. 1992, s. 6

622 Gylden 1853.

623 Helander, A. 1949, s. 70, 71.
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Vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla valtasi alaa käsitys, että järkevää metsä-
taloutta voidaan harjoittaa vain suurmetsätaloutena. Useat komiteat suosittelivat 
metsänomistajien taloudellisia yhteenliittymiä, käytännössä yhteismetsiä tai ainakin 
ne olivat komiteoissa keskusteltavina624. Vuonna 1876 asetettu komitea ehdotti, 
että erinäisissä tapauksissa vastahakoinen metsän omistaja voitaisiin pakottaakin 
liittymään yhteismetsään625. Samansisältöinen ehdotus tehtiin vielä niinkin myö-
hään kuin vuonna 1987626. 

Huomattakoon, että vaatimukset metsätalouden ohjaamisesta lisääntyivät sa-
maan aikaan, kun muun talouselämän alalla tehtiin päinvastaisia liberalistisia uu-
distuksia kumoamalla merkantilismin periaatteita627. 

Asenteiden muutoksen konkreettinen tekijä lienee ollut, kuten edellä todettiin, 
vuosilohkojärjestelmän omaksuminen ainoaksi kestäviä tuloksia antavaksi puun-
kasvatuksen menetelmäksi628. Eräs vuoden 1876 komitean jäsen totesi vastalausees-
saan, ettei yksityismaalla koskaan voida harjoittaa jatkuvaa metsätaloutta. Ainoa 
metsänhoidon edistämisen keino on yhdistää jokaisessa kunnassa osa metsistä 
pitäjän yhteismetsäksi629. Vuoden 1886 metsälakiin otettiinkin säädöksiä yhteis-
metsistä ja metsänomistajien sopimuksella yhteisesti hallitusta metsästä630. 

Vuosilohkojärjestelmä oli oman aikansa opinkappale. Sen edistämisestä alkoi 
pysyväksi muodostunut metsätalouden ohjauksen linja, jossa metsänhoitajakunnan 
kulloinkin vallalla oleva opinkappale määrää metsätalouden harjoittamisen käytän-
nön. Hahtola kirjoittaa vuonna 1969, että metsäalalla ei ole pyritty sopeuttamaan 
metsätaloutta yrityksen päämääriin, vaan asetettu vaatimuksia yritykselle, jotta se 
soveltuisi metsätalouden harjoittamiseen631. 

5.1.3  meTsänhoiToyhdisTysTen hisToria

Metsänomistajien edunvalvontaa yhteistoimintaorganisaatioiden avulla alettiin vi-
rittää vuoden 1900 tienoilla osuustoimintaliikkeen piirissä ja myös sen ulkopuolella. 
Osuustoimintaliike oli ehkä saanut esikuvia metsänomistajien yhteistoimintaan 
Saksasta, jossa oli 1800-luvun lopulla perustettu joukko metsäosuuskuntia. Sen 

624 Holopainen, V. 1957, s. 134.

625 Helander, A. 1949, s. 181.

626 Yhteismetsätyöryhmän muistio 1987, s. 67.

627 Vaara 1994, s. 13.

628 Leikola 1998, s. 17.

629 Helander, A. 1949, s. 182.

630 Metsälaki 29/1886, II luku.

631 Hahtola 1969b, s. 8.
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lisäksi esikuvina olivat muille aloille perustetut osuuskunnat, kuten osuuskaupat, 
-kassat, -meijerit ym.632.

Osuustoiminnan keskusjärjestössä Pellervo-seurassa metsätaloudellinen yhteis-
toiminta oli ensimmäisen kerran esillä sen johtokunnassa 14.9.1900. Seuralta oli 
pyydetty mallisääntöjä ”metsänmyyntiyhdistyksiä” varten. Pellervo-seura lähti kui-
tenkin - ilmeisesti metsähallituksen silloisen päällikön (C.E. Wrede) suosituksesta 
- kehittämään metsänomistajien yhteistoimintaa yhteismetsien muodossa. Vuoden 
1901 lopulla seura laati ehdotuksen metsätalous- ja myyntiyhdistyksen säännöiksi. 
Sääntöehdotukset ja niihin liittyvä kirjanen ”Metsänhoito-osuuskuntien käsikirja” 
julkaistiin vuonna 1904. Niissä kaavailtiin vuoden 1886 metsälain tarkoittamia yh-
teismetsän kaltaisia yhteenliittymiä. Käytännön tuloksiin kirjanen ei johtanut633, 634.

Osuustoimintaan perustuvaa metsänomistajien yhteistoimintaa sovellettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1905, kun Karttulan pitäjään perustettiin ”Metsä-
osuuskunta Tapio” niminen yhdistys. Yhdistykseen liittyi 26 tilallista. Säännöissä 
määrättiin yhdistyksen tavoitteiksi metsänhoidon saattamisen järkiperäiseksi ja 
metsäntuotteiden myynti jalostettuna ja jalostamattomana635. Yhdistystä ei kuiten-
kaan pidetä maan ensimmäisenä metsänhoitoyhdistyksenä, koska se oli muodoltaan 
osuuskunta eikä jäseniltä edellytetty mitään panostuksia osuuskunnan ylläpitämi-
seksi. Neuvojat palkattiin maanviljelysseuralta saaduilla avustuksilla. Ensimmäisinä 
metsänhoitoyhdistyksinä pidetään Askolaan ja Mäntsälään vuonna 1908 perustet-
tuja metsänhoitoyhdistyksiä636.

Vuonna 1906 päätti Pellervo-seura palkata metsäkonsulentin, mihin se sai val-
tiolta apurahan. Samana vuonna seura asetti 9-jäsenisen komitean suunnittelemaan 
metsätaloudellisen osuustoiminnan kehittämistä. 

Komitea ehdotti kahdenlaisia yhteenliittymiä, metsätalousyhdistyksiä ja met-
sätalousosuuskuntia. Jälkimmäiset muistuttivat nykyistä Osuuskunta Metsäliit-
toa. Ne oli ajateltu toimimaan ensisijassa puukaupan alalla, mutta samalla myös 
edistämään järkevän metsätalouden harjoittamista. Osuuskunnan päätöksellä ne 
voivat perustaa myös puunjalostuslaitoksia. Osuuskuntia ei koskaan perustettu, sillä 
jo vuonna 1907 Pellervo-seura luopui niiden perustamisesta mm. puutavara-alan 
heikkojen suhdanteiden vuoksi637.

Metsätalousyhdistykset perustuivat vuoden 1886 metsälakiin. Niiden tuli varata 
mahdollisuus puutavaran yhteisiin myynteihin, suorittaa puun korjuuta ja kulje-
tusta ja herättää jäsenistössä harrastusta metsänhoitoon. Metsäammattimies voi-
tiin palkata, jos siitä erikseen kokouksessa päätettiin. Metsälaki ja taloudelliseen 

632 Holopainen, V. 1957, s. 135.

633 Holopainen, V. 1957, s. 136.

634 Viitala, J. 2006, s. 27

635 Helander, A. 1949, s. 334.

636 Viitala, J. 2006, s. 33

637 Holopainen, V. 1957, s. 138.
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yhteistoimintaan liittyvät vastuut edellyttivät metsätalousyhdistyksen sääntöjen 
vahvistamisen kihlakunnanoikeudessa638 

Suunnitelmien toimeenpano alkoi edellä kerrotulla tavalla eli niin, että senaatti 
määräsi vuonna 1908 metsänomistajien yhteistoiminnan kehittämisen keskuseli-
meksi Pellervo-seuran. Silti myös metsänhoitoyhdistys Tapiossa suunniteltiin met-
sänomistajien yhteistoiminnan järjestämistä. Senaatin määräämää työnjakoa nou-
datettiin niin, että Tapio esitti ehdotuksiaan Pellervo-seuralle. 

Pellervo-seuran ja metsänhoitoyhdistys Tapion välille syntyi erimielisyys yhteis-
toiminnan muodoista. Tapion piirissä arvosteltiin metsätalousyhdistyksiä siitä, että 
ne rajoittivat jäsenten toimintavapautta erityisesti puunmyynnissä niin paljon, että 
myynnit käyvät mahdottomiksi. 

Vaihtoehdoksi Tapio esitti yhteistoiminnan muotoa, jota nimitettiin metsänhoi-
toyhdistykseksi. Sen jäsenet ainoastaan palkkaisivat yhteisesti metsäammattimie-
hen, minkä ansiosta säännöillä ei tarvitsisi rajoittaa yksityisen jäsenen toiminta-
vapautta. Tämä tekisi metsänhoitoyhdistyksen toiminnan metsätalousyhdistyksiin 
verrattuna yksinkertaisemmaksi ja vapaammaksi639.

Pellervo-seurassa pelättiin, että Tapion suunnittelemat metsänhoitoyhdistyk-
set voivat tulla seuran toiminnan esteeksi metsätalouden yhteistoiminnan alalla. 
Seura ilmoitti kantanaan Tapiolle, että metsänhoitoyhdistykset voivat muodostua 
metsänomistajien täydellisempien yhteenliittymien esteeksi640.

Koska yhteistoiminnan kehittäminen kuului senaatin antaman ohjeen mukaan 
Pellervo-seuralle, ei Tapio ainakaan julkisesti asettunut sen kilpailijaksi. Käytännös-
sä maakuntiin kuitenkin syntyi kahdenlaisia metsänomistajien yhdistyksiä. Peller-
vo-seura perusti metsätalousyhdistyksiä, mutta maakunnissa suosittiin enemmän 
metsänhoitoyhdistyksiä. 

Metsätalousyhdistykset palkkasivat neuvojan perin harvoissa tapauksissa. Sen 
sijaan metsänhoitoyhdistyksen ainoa tavoite oli neuvojan palkkaaminen. Holo-
paisen mukaan metsänhoitoyhdistysten perustaminen tuli yhä helpommaksi, kun 
metsänomistajat havaitsivat ammattiavun merkityksen. Neuvojalla oli luonnolli-
sesti suuri merkitys yhdistyksen toiminnan aktiivisuuden virittämisessä. Monissa 
metsätalousyhdistyksissä toimintaa ei juurikaan virinnyt, yhdistys oli olemassa vain 
muodollisesti641.

Maanviljelysseurat, jotka harjoittivat metsänomistajien neuvontaa maakunnis-
sa, olivat sekä Pellervo-seuran että Metsänhoitoyhdistys Tapion jäseniä. Holopai-
sen642 mukaan seurat asettuivat yleisesti kannattamaan metsänhoitoyhdistyslinjaa. 

638 Pellervo-seuran ... 1919, s. 12; Holopainen, V. 1957, s. 137.

639 Suomen Metsänhoitoyhdistys ... 1919, s. 17; Holopainen, V. 1957, s. 142.

640 Holopainen, V. 1957, s. 140.

641 Holopainen, V. 1957, s 142.

642 Holopainen, V. 1957, s. 143.
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Vaikka maanviljelysseurat tässä asiassa asettuivatkin Tapion kannalle, ne yleisesti 
pelkäsivät Tapion valtaavan niiden aseman metsätalouden neuvonnan ohjaajina. 
Niinpä mm. Satakunnassa maanviljelyseura asetti metsänhoitoyhdistykselle anta-
mansa rahallisen tuen ehdoksi neuvojan palkkaamisen lisäksi, että yhdistys tunnusti 
maanviljelysseuran metsäkonsulentin toimintansa ohjaajaksi643.

Metsätalousyhdistysten huono menestys ja Tapion aktiivisuus johtivat siihen, 
että Pellervo-seura menetti metsätalouden yhteistoiminnan johdon ja johto siirtyi 
Tapiolle. Seura lopetti metsätalousyhdistysten perustamisen vuonna 1912. Metsän-
omistajien yhteistoiminnan edistämistä seura kuitenkin jatkoi perustamalla vuonna 
1913 Pellervo-seuran metsätoimiston, joka ryhtyi välittämään puun yhteismyyntejä. 
Se sortui maailmansodan ja erityisesti kansalaissodan tapahtumiin. Vuonna 1918 
Pellervo-seura poisti metsänomistajien yhteistyön edistämisen toimintaohjelmas-
taan kokonaan644.

Vuonna 1915 on arvioitu koko maassa olleen 40 metsänhoitoyhdistystä ja 20 
metsätalousyhdistystä. Ensimmäisen maailmansodan aikana jokseenkin kaikki yh-
distykset sammuivat tai lakkauttivat toimintansa. Osa aloitti uudelleen toimintansa 
1920-luvun lopulla ja joukko uusiakin yhdistyksiä perustettiin. Yhdistysten määrä 
kasvoi erityisen voimakkaasti 1930-luvulla. Kun vuonna 1929 toimivia yhdistyksiä 
oli vain 86, oli vastaava määrä vuonna 1939 nelinkertainen eli 310 yhdistystä645.

Merkittävä askel metsänhoitoyhdistysten kehittämisessä oli valtion avustuksen 
myöntämisen aloittaminen vuonna 1930. Myöntämisen ehdoiksi asetettiin, että 
1) yhdistys on rekisteröity, 2) jäsenmaksut on säännöllisesti peritty, 3) yhdistys 
antaa vuosittain toimintakertomuksensa metsänhoitolautakunnalle, 4) yhdistys 
toimii läheisessä vuorovaikutuksessa metsänhoitolautakunnan kanssa ja on eräissä 
suhteissa sen valvonnan ja ohjauksen alainen ja 5) yhdistyksen palveluksessa on 
vähintään yksi metsäkoulun käynyt neuvoja646. 

Vuonna 1935 metsänhoitoyhdistysten valtion avustuksista annettiin valtioneu-
voston päätös647 Sen ja myöhempien päätösten sisältämät ehdot ovat jokseenkin 
samat kuin vuonna 1930 vahvistetut ehdot.

Metsänomistajien yhteistoiminnan johdon siirtymisellä Pellervo-seuralta Tapi-
olle oli suuri merkitys yhteistoiminnan kehittämisessä. Siinä menetettiin idullaan 
ollut kehitys metsätalouden suuntaamiseksi taloudellisesti tehokkaaksi puuntuo-
tannoksi. Pellervo-seura pyrki nimittäin ohjaamaan metsätalouden yhteistoimintaa, 
kuten muutakin osuustoimintaa, hyvän taloudellisen tuloksen tavoitetta silmällä-

643 Holopainen, V. 1957, s. 143.

644 Väänänen 1987, s. 239.

645 Holopainen, V. 1957, s. 144, 145, 149

646 Holopainen, V. 1957, s. 149

647 Valtioneuvoston päätös metsänhoitoyhdistysten valtion avustuksista 244/1935
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pitäen. Seura pyrki tavoitteeseensa ohjaamalla metsänomistajien yhteistoimintaa 
puun yhteismyyntien järjestämiseen vastavoimaksi puunostajien kartelleille.

Sen sijaan metsänhoitoyhdistys Tapio tavoitteli ensisijaisesti hyvää metsänhoi-
toa. Tapion johdolla perustetut metsänhoitoyhdistykset kiinnittivät huomionsa ensi 
sijassa metsän hakkuutapoihin, eivät puunmyyntien talouteen. 

Metsätalouden erilainen kehitys suomen- ja ruotsinkielisillä alueilla alkoi jo 
metsänomistajien yhteistoiminnan ensi askelista. Sekä suomen- että ruotsinkielisillä 
alueilla toimiville metsänomistajien yhteistoiminta-alueille laadittiin peräkkäisinä 
vuosina säännöt, joissa yhteistoiminnan tavoitteet poikkesivat toisistaan. 

Vuonna 1919 metsänhoitoyhdistyksille laadituissa mallisäännöissä mainittiin 
yhteistoiminnan tavoitteina metsien hoidon edistäminen ja metsien käytön järki-
peräiseksi saattaminen. Järkiperäisyys tarkoitti siihen aikaan tilan metsävarojen 
kestävää käyttöä, liian suurten hakkuiden välttämistä. Vuonna 1920 laaditussa re-
viirien sääntöehdotuksessa asetettiin yhteistoiminnan tavoitteeksi rationaalinen 
metsätalous ja taloudellinen yhteistoiminta. Reviirien sääntöehdotuksen oli laatinut 
reviirin metsänhoitaja, metsänhoitoyhdistyksen mallisäännöt Metsänhoitoyhdistys 
Tapio648.

5.2  Metsänomistajien yhdistykset etujärjestönä

5.2.1  meTsänomisTajien edunvalvonnan luonne

Ammatillisella edunvalvonnalla tarkoitetaan etujärjestön toimintaa järjestön jä-
senten etujen ja oikeuksien puolustamiseksi vastapuolen etujen tavoittelua ja val-
lankäyttöä vastaan sekä yhteiskunnallisten ryhmäetujen hankkimista jäsenistölle. 

Yrittäjänä metsänomistaja tarvitsee etujärjestön metsä- ja lakiasiantuntijoiden 
palveluja vastapuolten kanssa mahdollisesti syntyvissä erimielisyyksissä sopimus-
ten ja säädösten tulkinnasta ym. riitatapauksissa. Vastapuolia ovat puutavaroiden 
ostajat ja työpalvelujen, puuntaimien ym. tarvikkeiden myyjät sekä ohjauksen sää-
döksiä soveltava hallinto.

Yrittäjien ryhmänä metsänomistajat tarvitsevat etujärjestön palveluja yrittämi-
sen edellytysten turvaamisessa. Edellytyksiin kuuluvat muun muassa metsätalouden 
harjoittamista rajoittavien säädösten minimointi lainsäädännössä, metsänomis-
tajien markkinavoimaa lisäävät järjestelyt puun ja palvelujen markkinoilla sekä 
puun ostajien ja palvelujen myyjien soveltamien kilpailunrajoitusten torjuminen.

Nämä tarpeet jakavat metsänomistajien edunvalvonnan kahdeksi pääsuunnaksi, 
puumarkkinoiden edunvalvonnaksi, joka kohdistuu puunostajien ja työpalveluja 

648 Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion mallisäännöt metsänhoidolliseksi toimintasopimukseksi 1919
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myyvien metsäyhtiöiden ja yrittäjien toimintaan ja metsäpolitiikan edunvalvonnak-
si, joka kohdistuu metsälakeihin ja niitä soveltavan hallinnon toimintaan.

Normaalin ammattiliiton ehdoton tavoite on täydellinen riippumattomuus ul-
kopuolisesta vaikutuksesta niin toiminnan rahoituksessa kuin muissakin suhteissa. 
Metsänomistajien nykyisen etujärjestön rakenteet poikkeavat useassa kohdassa 
normaalin ammatillisen etujärjestön rakenteista. Keskeinen poikkeavuus ovat si-
dokset moneen suuntaan.

Ensiksi ovat sidokset yhteiskunnan asettamiin metsätalouden edistämisen vaa-
timuksiin. Metsänhoitoyhdistykset, jotka toimivat metsänomistajien etujärjestön 
paikallisyhdistyksinä, todettiin edellä hallinnon elimiksi, julkisoikeudellisiksi yhdis-
tyksiksi. Ne palvelevat hallinnon määrittelemiä metsätalouden tavoitteita. Toiseksi 
ovat sidokset yritystoimintaan, jotka syntyvät yhdistysten harjoittamasta yritystoi-
minnasta työpalvelujen myynnissä. Yhdistysten omat taloudelliset intressit voivat 
olla ristiriidassa metsänomistajien etujen valvomisen kanssa. 

Kolmanneksi ovat sidokset puunostajaorganisaatioihin. Puumarkkinoiden 
edunvalvonnassa ymmärretään yksi kolmesta suuresta metsäyhtiöstä, Osuuskun-
ta Metsäliitto, metsänomistajien edunvalvojaksi. Sen edustajat ovat olleet MTK:n 
edunvalvonnan elimissä jäseninä tai asiantuntijoiksi kutsuttuina vuoteen 2006 
saakka. 

Tällaiset edunvalvonnan rakenteet ovat tulos kehityksestä, joka ei näytä olleen 
metsänomistajien hallinnassa. Lakisääteiset metsänhoitoyhdistykset ja Metsäliitto 
syntyivät kumpikin MTK:n harjoittaman puumarkkinoiden edunvalvonnan tulok-
sena, mutta kumpikin on etääntynyt kauas alkuperäisestä tarkoituksestaan. Seu-
raavassa tarkastellaan laitosten kehitystä. 

5.2.2  meTsänomisTajien edunvalvonnan alkuTaival

Suomessa vallinneiden maanomistusolojen tuloksena metsänomistajien edunval-
vontaa harjoittaa syyskuussa 1917 perustettu Maa- ja metsätaloustuottajien kes-
kusliitto MTK. Liiton perustamisen aikaan jokseenkin kaikki yksityishenkilöiden 
omistamat metsät olivat maanviljelijöiden omistamia. Maataloustuottajien piirien ja 
yhdistysten harjoittama edunvalvonta oli kaiken maatiloilla tapahtuvan toiminnan 
edunvalvontaa. 

MTK:n ensimmäiseltä vuosikymmeneltä ei MTK:n historiassa mainita metsä-
politiikan alalta mitään tapahtumia. Silti metsänomistajien etua valvottiin 1920-lu-
vullakin. Vuonna 1918 oli tullut voimaan uusi metsäasetus, jonka noudattamista 
valvoivat lääninmetsälautakunnat. Metsänomistajat eivät aina tyytyneet lainvalvo-
jien syytöksiin metsänhävityksestä vaan hankkivat muilta metsäammattimiehiltä 
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todistuksen, että metsää ei ollut hävitetty649. Ammattimiehet lienevät olleet maanvil-
jelysseurojen toimihenkilöitä. Ilman heidän asiantuntemustaan maataloustuottaji-
en piirien ja yhdistysten edunvalvonta olisi ollut vaikeata, sillä MTK:n palveluksessa 
ei siihen aikaan ollut metsäammattimiehiä.

Ensimmäinen MTK:n historiassa mainittu metsäpolitiikan tapahtuma liittyy 
todennäköisesti juuri maanviljelysseurojen harjoittamaan metsätalouden neuvon-
taan. Tapahtumana on mainittu metsäpoliittisen valiokunnan perustaminen vuonna 
1928. Se perustettiin ”MTK:n harjoittaman metsäpolitiikan tehostamiseksi sekä 
metsälainsäädännön ja muiden metsäpoliittisten kysymysten valmistelua var-
ten” 650. Metsäpolitiikan tehostamisen tarpeen havaitseminen johtui todennäköi-
sesti tuona vuonna säädetystä yksityismetsälaista, jolla metsänomistajien neuvonta 
siirrettiin maanviljelysseuroilta metsänhoitolautakunnille. Kuten edellä kerrottiin, 
MTK vastusti lakia. 

Neuvonnan ottaminen pois maatalousseuroilta lopetti maataloustuottajien pii-
reiltä ja yhdistyksiltä jokseenkin kaikki mahdollisuudet saada metsäammatillista 
asiantuntija-apua metsänomistajien edunvalvonnassa. Piireiltä ja yhdistyksiltä tosin 
ei edellytettykään edunvalvontaa metsälautakuntien harjoittamassa lainvalvonnas-
sa, koska lautakuntien jäsenet olivat metsänomistajien edustajia Tapion nimeämää 
jäsentä lukuun ottamatta. Heidän oletettiin huolehtivan metsänomistajien edun-
valvonnasta lautakuntien toimenpiteissä.

Vuonna 1942 metsänomistajien etujärjestössä tapahtui vallankumouksen luon-
teinen valtasuhteiden muutos. Metsänomistajien edunvalvonta eriytettiin maanvil-
jelijöiden edunvalvonnasta perustamalla MTK:oon metsävaltuuskunta. Tapahtu-
man tekee vallankumoukselliseksi se, että metsävaltuuskuntaa ei perustanut MTK, 
vaan metsätalouden hallinto. Valtuuskunnan perustivat metsänhoitoyhdistysten 
liitot, jotka olivat tätä tehtävää varten perustettuja metsälautakuntien apuorga-
nisaatioita. Metsävaltuuskunnan perustamisella metsälautakunnat tunkeutuivat 
ikään kuin viidentenä kolonnana MTK:n organisaation sisälle ja perustivat sinne 
etäohjauksen yksikön. 

Metsävaltuuskunnan perustaminen liittyi Metsäliiton perustamiseen ja met-
sänhoitoyhdistyslain säätämiseen. Sen vuoksi ensin kuvataan näitä tapahtumia 
ja palataan sitten metsävaltuuskunnan perustamiseen. Kun ei ole päästy MTK:n 
arkistoon tutkimaan lähteitä, kuvaukset perustuvat pääosalta historioissa aiemmin 
kerrottuihin tapahtumiin ja joiltakin osin tuloksesta tehtyihin päätelmiin tekijöistä, 
jotka todennäköisesti ovat taustalla vaikuttaneet tapahtumiin.

649 Helander, A. 1949, s. 210.

650 Väänänen 1987, s. 223.
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5.2.3  puumarkkinoiden edunvalvonnan alkuTaival

Puukaupallista järjestäytymistä oli viritetty jo ennen MTK:n perustamista maatalou-
den alan edistämisjärjestöistä käsin. Vuonna 1899 perustettu Pellervo-seura painotti 
sitä ohjatessaan metsänomistajien yhteistoimintaa senaatin vuonna 1908 antaman 
tehtävän mukaisesti. Edellä kerrottujen metsätalousyhdistysten sääntöehdotuksissa 
todettiin, että yhdistyksen tuli varata mahdollisuus puun yhteismyynteihin ja että 
yhdistyksen tuli ottaa suorittaakseen puutavaraerien korjuu ja kuljetus ja herättää 
jäsenistössä metsänhoidon harrastusta651, 652. Suunnitelmat eivät toteutuneet käy-
tännössä ja eräiden vaiheiden jälkeen Pellervo-seura luopui kokonaan metsänomis-
tajien yhteistyön edistämisestä, niin kuin edellä kerrottiin. 

Näiden kokemusten jälkeen lähdettiin MTK:ssa kehittämään metsänomistajien 
puukaupallista yhteistoimintaa aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Perustettiin 
ensin keskusliike ja annettiin sen tehtäväksi paikallisten metsätalousosuuskuntien 
luominen. Näin syntyi marraskuussa 1921 Metsänomistajain Metsäkeskus Oy. 

Tulokset paikallisten metsäosuuskuntien perustamisesta olivat vaatimattomia. 
Vuoteen 1928 mennessä oli saatu perustetuksi vain 11 yhtymää ja niistäkin vain 
kaksi oli osuuskuntamuotoisia. Muut olivat keskusliikkeen tapaan osakeyhtiöitä653. 

Silti Metsäkeskus Oy:n kaupallinen toiminta menestyi aluksi hyvin osittain 
1920-luvun hyvien suhdanteiden ansiosta. Hyvän kehityksen keskeytti vuosien 
1929-1930 suuri pulakausi. Siitä keskusliike selvisi jaloilleen vasta monen vuoden 
kuluttua pulakauden päättymisestä ja paikallisista 11 yhtymästä oli vuonna 1935 
jäljellä vain neljä654.

Kun todettiin, ettei puunmyynnin haltuunotto eikä puunjalostukseen kiinni-
pääseminen edennyt ainakaan Metsäkeskuksen toiminnan pohjalta, ryhdyttiin 
MTK:ssa etsimään uusia muotoja. Malleja haettiin muun muassa Norjan metsän-
omistajien järjestäytymisestä, jota pidettiin esimerkillisenä. 

Tässä vaiheessa löydettiin puukaupallisen yhteistoiminnan perusyksiköiksi met-
sänhoitoyhdistykset. Niiden toiminnasta oli jo kokemusta, sillä ne olivat Lounais-
Suomessa järjestäneet puun yhteismyyntejä paikallisen metsänhoitolautakunnan 
metsänhoitajan Ilmari Kalkkisen aloitteesta. Toiminnan laajentamiseksi muuallekin 
maahan järjestettiin vuonna 1931 neuvottelukokous, johon osallistuivat Itä-Suomen 
maataloustuottajaliittojen, alueen metsänhoitolautakuntien, metsänhoitoyhdistys-
ten ja metsänomistajien puutavarayhtymien edustajat655.

651 Pellervo-Seuran mallisäännöt ... 1919, s. 12.

652 Holopainen, V. 1957, s. 137.

653 Väänänen 1987, s. 239.

654 Väänänen 1987, s. 239

655 Väänänen 1987, s. 242.
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MTK:ssa katsottiin puun yhteismyynnit keinoksi edistää metsänomistajien 
järjestäytymistä, mitä pidettiin välttämättömänä puun kohtuullisen hinnan tur-
vaamiseksi. Käytännön tavoitteeksi asetettiin metsänhoitoyhdistyksiin perustuvan 
metsänmyyntijärjestön perustaminen. Siitä tehtiin periaatepäätös joulukuussa 1932 
MTK:n liittoneuvoston kokouksessa. MTK:n Maataloustuottaja-lehti piti perus-
tamispäätöstä tuottajajärjestön historian ehkä laajakantoisimpana päätöksenä656.

Vuoden 1933 alussa hyväksyttiin metsänmyyntijärjestön säännöt, joilla MTK:oon 
perustettiin metsänmyyntiosasto. Sen tueksi rakennettiin maakunnallinen organi-
saatio, jonka perusyksiköiksi tulivat paikalliset metsänhoitoyhdistykset ja maakun-
nallisiksi portaiksi maataloustuottajain liitot. Niihin perustettiin erityiset metsä-
osastot657. Metsänmyyntiosaston ensimmäinen tehtävä oli metsänhoitoyhdistysten 
perustaminen niihin kuntiin, joissa sitä ei vielä ollut658.

Toiveet siitä, että metsäteollisuus alkaisi ostaa puuta MTK:n metsänmyyntiosas-
ton välityksellä osoittautuivat epärealistisiksi. Siksi myyntiosaston oli ryhdyttävä 
myymään puuta ulkomaille. Sen rahoittaminen osoittautui vaikeaksi, sillä pankit 
kieltäytyivät antamasta takuita puunostajien ennakkomaksuille. Siksi oli perustet-
tava taloudellista vastuuta kantava yhtiö huolehtimaan ulkomaankaupasta. 

Puun ulkomaan kaupan yhtiöksi MTK:n johtokunta päätti tammikuussa 1934 
perustaa Metsäliitto Oy:n. Yhtiön osakkeet olivat käytännössä kaikki MTK:n hallus-
sa. Yhtiön perustamista pidettiin pelkkänä muodollisuutena, metsänmyyntiosaston 
apuyhtiönä, joka tarvittiin puun ulkomaan kaupan muodollisuuksia varten. Niinpä 
perustamista ei mainita MTK:n vuosikertomuksessa eivätkä perustamisesta julkais-
seet uutista enempää Maataloustuottaja-lehti kuin Maaseudun Tulevaisuuskaan659. 

Metsäliiton perustaminen teki tarpeettomaksi MTK:n metsänmyyntiosaston, 
sillä Metsäliitto Oy kykeni hoitamaan myös kotimaan puukaupan. Metsänmyynti-
osaston toiminta lopetettiin vuonna 1935. Voidaan arvioida, että tästä alkaen MTK:n 
puukaupallista edunvalvontaa sekä linjaratkaisuina että käytännön toimenpiteinä 
alkoi johtaa Metsäliitto kiinteässä yhteistyössä MTK:n palveluksessa olevien met-
sänhoitajien kanssa.

Puun hankinnassa Metsäliitto Oy pyrki tukeutumaan metsänhoitoyhdistyksiin 
niin kuin metsänmyyntiosastokin. Sitä varten MTK päätti vuonna 1940 lahjoittaa 
jokaiselle metsänhoitoyhdistysten liitolle yhden Metsäliiton osakkeen edellytyksellä, 
että yhdistysten liiton ja Metsäliiton välillä solmitaan yhteistyösopimus. Myös 
maksullisia osakkeita tarjottiin sekä metsänhoitoyhdistyksille että niiden 

656 Väänänen 1987, s. 242.

657 Väänänen 1987, s. 244.

658 Väänänen 1987, s. 243.

659 Väänänen 1987, s. 244.
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liitoille, mutta tulos jäi vaatimattomaksi, alle kymmeneen prosenttiin koko 
osakepääomasta660.

Tästä eteenpäin tarkastellaan MTK:n puukaupallisen edunvalvonnan järjestä-
mistä erikseen metsänhoitoyhdistysten ja Metsäliiton kehittämisenä. Ensin käsi-
tellään metsänhoitoyhdistyksiä. 

5.2.4  meTsänhoiToyhdisTyksisTä meTsäliiTon puunhankinTa- 
 organisaaTio

Puun yhteismyynnit nähtiin MTK:ssa puukaupallisen edunvalvonnan avainkysy-
myksenä. Yhteismyynnit edellyttivät metsänomistajien yhteistoimintaa. Kun va-
paaehtoinen yhteistoiminta oli edennyt huonosti, näyttää MTK:n metsämiesten 
piirissä heränneen ajatus lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Puukaupallisten etujen 
ajaminen lainsäädännöllä oli luonnollisesti toteutettava piilotetusti. Siihen tarjosi 
käyttökelpoisen keinon pakollinen metsänhoitomaksu. 

MTK:ssa oli siihen aikaan kaksi metsänhoitajan koulutuksen saanutta henkilöä. 
Toinen oli MTK:n metsäpoliittisen valiokunnan sihteeri maat. ja metsät. tohtori 
Onni Koskikallio, joka oli myös ”Maaseudun Tulevaisuus” -lehden päätoimittaja, 
ja toinen metsänhoitaja Ilmari Kalkkinen, joka johti MTK:oon oli vuonna 1933 
perustettua metsänmyyntiosastoa ja sen seuraajaksi vuonna 1934 perustettua Met-
säliitto Oy:ä. 

Ajatuksen lakisääteisistä metsänhoitoyhdistyksistä keksi ilmeisesti Onni Kos-
kikallio661. Hän oli tutkinut metsänomistajien talouspoliittista järjestäytymistä 
useissa Euroopan maissa muun muassa Norjassa662. Siellä metsänomistajien vel-
voitettiin maksamaan puunmyyntitulosta tietty osa ns. metsämaksuna valtion val-
vomaan rahastoon metsänomistajan tilille, jolla olevia varoja sai käyttää erilaisiin 
metsätalouden menoihin663. Tästä lienee Koskikallio saanut mallin metsänhoito-
maksulle. Sen merkittävin ero Norjan malliin oli siinä, että Suomessa metsänhoi-
tomaksu velvoitettiin käyttämään ensi sijassa metsäammattimiehen palkkaami-
seen664. 

Käytännön toimenpiteet alkoivat vuonna 1935 siten, että valtioneuvosto aset-
ti maatalousministeri K.E. Linnan esityksestä Metsänhoidon edistämiskomitean. 

660 Väänänen 1987, s. 245.

661 Yrjö Hassin mukaan metsänhoitoyhdistysten rahoituksen idean keksi MTK:n Juho Jännes (Lindroos 
ja Ruohonen 2007, s. 141). Tässäkin lienee kysymys siitä, että idea halutaan nimetä näennäisesti 
metsänomistajien luottamusmiehen keksimäksi.

662 “Suomen Metsänhoitajat” -matrikkeli 1961, s. 214.

663 Metsäkeskusarviointi 2004, liite 11.

664 Suomessa oli vuonna 1980 alemman koulutustason ammattimiehiä metsäalan yksikköä kohden 2,7 kertaa 
enemmän kuin Norjassa vuonna 1967 (Vaara 1998, s. 155). 
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On helppo nähdä aloitteen komiteasta tulleen MTK:sta, sillä Linna oli Metsäliiton 
johtokunnan jäsen. 

Komitean toimeksianto sisälsi kolme kohtaa, mutta käytännössä tehtävä koski 
vain metsänhoitoyhdistysten perustamista. Muilla tehtävillä oli niin vähän merki-
tystä, että komitea vastasi niihin kirjeellä665. Komitean tehtävänä oli selvittää, millai-
sella metsänomistajilta perittävällä verolla voitaisiin edistää metsänhoitoyhdistysten 
perustamista jokaiseen kuntaan666. Toimeksiannossa ei luonnollisestikaan puhuta 
puukaupallisista tavoitteista. Myöskään mietinnön ehdotusta, metsänhoitomaksu-
nimisen veron perintää metsänomistajilta, komitea ei perustele puunhankinnan 
vaan metsänhoidon tarpeilla. 

Komitean työn aikana lienee käynyt selväksi, että MTK:n valtuuskunta ei tulisi 
hyväksymään metsänomistajien velvoittamista metsänhoitoyhdistysten jäseniksi 
eikä pakollista jäsenmaksua yhdistysten ylläpitämiseksi, kun siihen saakka valtio 
oli tukenut yhdistyksiä avustuksilla667. Lain tukijat etsivät kiertotien ajatuksen läpi-
viemiseksi. Syntyi ajatus uudesta metsänomistajien etujärjestöstä, jossa metsäalan 
päätösten valmistelua johtaisivat metsänhoitajat 

Uuden etujärjestön perustamiseen varauduttiin jo komitean työn aikana. Siinä 
tarkoituksessa komitean mietintöön lisättiin sen viimeisessä lukemisessa ehdotus 
metsänhoitoyhdistysten liittojen perustamisesta. Liittojen keskuselimeksi ehdotet-
tiin keskusmetsäseura, joka oli metsälautakuntienkin keskuselin.

Muodollisesti liittoja perusteltiin tarpeella siirtää metsälautakuntien jäsenten 
valinta maatalousseuroilta metsänhoitoyhdistyksille. Valinnan järjestämisen ei kat-
sottu soveltuvan metsälautakunnille, vaan sitä varten tarvittaisiin erillinen elin, 
metsänhoitoyhdistysten liitto. Ehdotuksen mukaan yhdistykset olisivat valinneet 
metsälautakuntaan yhden jäsenen ja maatalousseuroille olisi jätetty oikeus niin-
ikään yhden jäsenen valintaan668. 

Tämä yhden metsälautakunnan jäsenen valinta neljän vuoden välein oli ainoa 
liitoille ehdotettu tehtävä. Eräs komitean jäsen vastusti ehdotusta eriävässä mieli-
piteessään, sillä hän katsoi perustettavan organisaation olevan epäsuhteessa sille 
annettavaan tehtävään nähden669.

Sitä paitsi metsänhoitoyhdistyksillä jo oli metsälautakunnista erilliset maakun-
nalliset elimet. Niin kuin edellä kerrottiin, metsänhoitoyhdistykset olivat MTK:n 
metsänmyyntiosaston puunhankinnan perusyksiköitä, joita ohjasivat maatalous-
tuottajain liitot ja niihin perustetut metsäosastot670. Tuottajien liitot olisivat hyvin 

665 Metsänhoidon edistämiskomitean … 1937, s. 6.

666 Metsänhoidon edistämiskomitean ... 1937, s. 5.

667 Avustukset kattoivat 25-30 prosenttia yhdistysten tuloista (Pelttari 1988, s. 20; Metsänhoidon edistämis ... 
1937, s. 41).

668 Metsänhoidon edistämiskomitean mietintö 8/1937.

669 Metsänhoidon edistämiskomitean mietintö 8/1937, s. 90 ja 116.

670 Väänänen 1987, s. 244.
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soveltuneet valitsemaan metsälautakuntien jäseniä. Metsänhoitoyhdistysten liitot 
olivat tosiasiassa kolmas maakunnallinen keskuselin metsänhoitoyhdistyksille, sillä 
maataloustuottajien liiton lisäksi valtion tukea saavia yhdistyksiä ohjasivat ja val-
voivat metsälautakunnat. 

Metsänhoidon edistämiskomitean mietintö valmistui vuonna 1937. Mietin-
nössä ehdotettiin lakisääteisillä metsänhoitomaksuilla ylläpidettäviä metsän-
hoitoyhdistyksiä671. 

Metsänhoitolautakunnat alkoivat perustaa komitean ehdottamia metsänhoi-
toyhdistysten liittoja välittömästi. Vuonna 1941 liittoja oli perustettu 17, jotka kat-
toivat koko maan Lappia ja Kainuuta lukuun ottamatta. Niihin liitot perustettiin 
sodan jälkeen672. 

Mietinnön valmistuttua MTK:n puukaupallisesta järjestäytymisestä vastaavat 
metsänhoitajat pyrkivät saamaan komitean ehdotukset nopeasti toteutetuiksi. La-
kiesityksen vastustus osoittautui kuitenkin laajaksi, kun sitä käsiteltiin lukuisissa 
tuottajajärjestön kokouksissa. Lähes kaikki maataloustuottajien liitot vastustivat 
lakiesitystä. Laajan vastustuksen ja sodan syttymisen vuoksi lakiesitys jäi lepää-
mään pariksi vuodeksi. 

Vuonna 1941 lakiesitys nostettiin MTK:ssa uudelleen käsittelyyn. Maataloustuot-
tajien valtuuskunta oli nimittäin voimakkaan kielteisen arvostelun jälkeen antanut 
kesäkuussa 1938 johtokunnan tehtäväksi vastaehdotuksen laatimisen. Tähän toi-
meksiantoon perustuen valtuuskunnalle esitettiin maaliskuussa 1941 suunnitelma 
metsätalouden edistämiseksi ja metsänomistajien talouspoliittisten etujen ajami-
seksi. Suunnitelman esitti MTK:n metsäpoliittisen valiokunnan sihteeri maatalous- 
ja metsätieteitten tohtori Onni Koskikallio673. 

Suunnitelma ei ollut vastaehdotus komitean esitykselle, vaan päinvastoin myö-
täili sitä. Suunnitelma sisälsi lakisääteisen metsänhoitomaksun ja muitakin met-
sänhoitolain johtavia ajatuksia. Näitä kohtia MTK:n valtuuskunta edelleenkään ei 
hyväksynyt. 

5.2.5  edunvalvonnan kaappaus

Kun MTK:n valtuuskunnan vastustuksen voittaminen ei onnistunut, MTK:n met-
sänhoitajat ryhtyivät toimenpiteisiin MTK:n syrjäyttämiseen metsänomistajien 

671 Metsänhoidon edistämiskomitean mietintö 8/1937

672 Väänänen 1987, s. 228

673 Maatalous- ja metsätieteitten tohtori Onni Koskikallio, joka oli sekä agronomi että metsänhoitaja, 
oli MTK:n ensimmäinen metsäammatillisen koulutuksen saanut toimihenkilö. Hän toimi vuosina 
1928-1942 metsäpoliittisen valiokunnan sihteerinä ja vuosina 1930-1959 Maaseudun Tulevaisuuden 
päätoimittajana. Hän oli myös Metsäliitto Oy.n johtokunnan varajäsen vuosina 1934-1943. Nänet valittiin 
vuonna 1942 MTK:n ensimmäisen metsävaltuuskunnan puheenjohtajaksi ja MTK:n metsävaliokunnan 
puheenjohtajaksi vuonna 1942.
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etujärjestön asemasta. Päätettiin perustaa uusi metsänhoitoyhdistyksiin perustuva 
metsänomistajien etujärjestö. Itse asiassa MTK:n metsänhoitajat olivat yhdessä 
maan metsänhoitajakunnan kanssa jo ryhtyneet etujärjestön perustamisen toimen-
piteisiin, sillä metsälautakunnat olivat vuoteen 1941 tultaessa toteuttaneet metsän-
hoitolakikomitean ehdotuksen metsänhoitoyhdistysten liittojen perustamisesta, 
niin kuin edellä todettiin.

Metsänhoitoyhdistyksiä ja niiden liittoja markkinoitiin julkisuudessa metsän-
omistajien etujärjestön organisaatioina eikä kukaan kyseenalaistanut väitettä. Sen 
ansiosta uutta etujärjestöä voitiin perustella tarpeella perustaa valtakunnallinen 
keskuselin jo olemassa oleville ”metsänomistajien edunvalvonnan” kenttäelimille. 
Kuten edellä kerrottiin, Metsänhoidon edistämiskomitea oli ehdottanut liittojen 
keskuselimeksi Tapion. Asia ei ollut edennyt, sillä metsänhoitajakunnalla oli toiset 
suunnitelmat. 

Yhdistysten liitoilla oli metsänomistajien edustajista koostuva hallitus, jonka 
jäsenet valitsi metsänhoitoyhdistysten edustajien kokous. Liittojen hallitusten jäse-
nistä metsänhoitajakunta sai tavoitteilleen vahvan tukijajoukon. Ennestään vahva 
tukijajoukko olivat metsälautakuntien metsänomistajajäsenet. Kun vielä Metsä-
liitolla oli liittojen kanssa tiivis yhteistoiminta puunhankinnassa, koostui metsän-
omistajien edustajista voimakas tukijaryhmä MTK:sta erillisen metsänomistajien 
liiton toteuttamiseksi. Väänänen kertoo674, että itsenäistä metsänomistajien liittoa 
kannatettiin laajalti metsäpoliittisessa järjestötyössä toimineiden keskuudessa.

Aloitteen keskuselimen perustamiseksi tekivät Lounais-Suomen, Satakunnan ja 
Pohjois-Hämeen liitot järjestämällä huhtikuussa 1941 kokouksen, johon osallistui-
vat kaikkien yhdistysten liittojen edustajien lisäksi edustajat MTK:sta, Metsäliitto 
Oy:stä ja molemmista keskusmetsäseuroista. Kokous asetti 21-jäsenisen toimikun-
nan laatimaan suunnitelmaa keskuselimen perustamiseksi. Käytännössä tehtävä 
jäi kansanhuoltoministeriön polttoaineosaston päällikön, professori N.A. Osaran 
johtamalle työvaliokunnalle675.

Toimikunnassa ja metsänomistajien luottamusmiesten piirissä sai kannatusta 
kokonaan MTK:sta erillinen metsänomistajien liitto. Toimikunta kuitenkin ehdotti, 
että keskuselimenä jatkaisi ainakin toistaiseksi Maataloustuottajain keskusliitto, 
mutta metsänomistajien edunvalvonnan tehostamiseksi keskusliittoon olisi pe-
rustettava erityinen metsävaltuuskunta, johon kukin metsänhoitoyhdistysten liitto 
asettaa yhden edustajan676. Toimikunnan ehdotus hyväksyttiin yhdistysten liittojen 
edustajakokouksessa vuonna 1942. 

674 Väänänen 1987, s. 229

675 Väänänen 1987, s. 229

676 Viitala, J. 2006, s. 62
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MTK:n sisälle perustettu metsävaltuuskunta nähtiin siis väliaikaisena ratkaisu-
na. Toimikunnassa nähtiin tavoiteltavaksi päämääräksi ”Valtakunnan metsänomis-
tajien liitto”. Sen kehittäminen jätettiin ehdotetun metsävaltuuskunnan tehtäväksi.

MTK:n valtuuskunta asetettiin tapahtuneen tosiasian eteen. Näköpiirissä oli 
maatilayrittäjien etujärjestön voimien hajottaminen kahteen järjestöön. Kaksi ja 
puoli kuukautta kestäneen empimisen jälkeen MTK:n valtuuskunta hyväksyi met-
sävaltuuskunnan MTK:n organisaation osaksi. Juhani Viitala kertoo, että päätös 
ei ollut helppo kaikille maatalouspuolen luottamusmiehille677. 

Metsävaltuuskunta ryhtyi jo ensimmäisessä kokouksessaan marraskuussa 1942 
tukemaan lakia metsänhoitoyhdistyksistä. Kokouksessa MTK:n johtokunnan pu-
heenjohtaja, professori Juho Jännes totesi, että monet niistä syistä, joiden perus-
teella Metsänhoidon edistämiskomitean ehdotuksia ennen sotaa arvosteltiin, olivat 
uusissa oloissa menettäneet merkitystään. Jänneksen ehdotuksesta metsävaltuus-
kunta päätti laatia oman ehdotuksensa laiksi metsänhoitoyhdistyksistä.

Ehdotuksen laati metsävaltuuskunnan toiminnanjohtajaksi valittu maatalous- ja 
metsätieteitten tohtori Antero Piha ja siihen sisältyi metsänhoitomaksun periaa-
te. Ehdotuksen käsittelyä varten kutsuttiin maaliskuussa 1943 koolle MTK:n val-
tuuskunnan ja metsävaltuuskunnan yhteinen kokous, jossa ehdotus periaatteessa 
hyväksyttiin ja lähetettiin perusteluineen maan hallitukselle toukokuussa 1943678. 

Metsävaltuuskunnasta oli siis tullut, niin kuin oli tarkoitettukin, vastavoima 
MTK:n valtuuskunnalle. Sitä käytettiin avoimesti painostamaan MTK:n valtuus-
kuntaa järjestämällä valtuuskuntien yhteinen kokous. Sen tuloksena MTK:n val-
tuuskunta taipui periaatteessa hyväksymään lakisääteiset metsänhoitoyhdistykset. 
Se ei kuitenkaan lopettanut metsänhoitoyhdistyslain vastustusta MTK:n jäsenistön 
piirissä. On aiheellista kuvata laajasti sitä valtavaa lobbausta, jota harjoitettiin la-
kisääteisten metsänhoitoyhdistysten aikaansaamiseksi. 

metsänhoitoyhdistyslain säätämisen vaiheet

Metsänhoitolakiehdotuksesta pyydettyjen lausuntojen jälkeen sitä kehiteltiin maatalo-

usministeriössä ministeri, professori N.A. Osaran679 johdolla. Osara oli samaan aikaan 

MTK:n valtuuskunnan ja metsävaltuuskunnan sekä Metsäliitto Oy:n hallintoneuvoston 

jäsen. Korjattu ehdotus valmistui vuoden 1945 alkupuolella. Sitä ennen, marraskuus-

677 Viitala, J. 2006, s. 62

678 Piha 1975, s. 58

679 Osara oli metsäntutkimuslaitoksen liiketieteen professori, josta virasta hän oli virkavapaalla 
kansanhuoltoministeriön osastopäällikön tehtävien vuoksi. Ministerinä hän oli Linkomiehen hallituksessa 
5.3.1943 - 8.8.1944. Hallituksessa hän käsitteli maatalousministeriön ja kansanhuoltoministeriön 
toimialaan kuuluvia tehtäviä, joita käytännössä olivat metsäasiat.
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sa 1944, metsävaltuuskunta oli kiirehtinyt lain aikaansaamista maatalousministeriölle 

lähettämässään kirjeessä. 

Pihan mukaan suhtautuminen lakiehdotukseen oli yllättävän suopea, kun metsä-

valtuuskunta, metsänhoitoyhdistysten liitot, keskusmetsäseurat ja metsänhoitolauta-

kunnat sitä esittelivät metsänomistajien tilaisuuksissa eri puolilla maata. Samoin myös 

metsäammattimiesten kokouksissa. Lounais-Suomessa suunniteltiin metsänhoito-

maksun toteuttamista vapaaehtoisesti. 

Metsävaltuuskunta käsitteli metsänhoitomaksua miltei jokaisessa kokouksessaan. 

Vuonna 1946 se lähetti kaksikin kertaa, huhtikuussa ja lokakuussa, lähetystön maa-

talousministerin luokse kiirehtimään asian käsittelyä. Valtuuskunnan pettymykseksi 

maatalousministeri Vesterinen680 lähetti valtioneuvoston välityksellä lakiehdotuksen 

vuonna 1943 asetetun yksityismetsäkomitean681 käsiteltäväksi. 

Vuonna 1947 huhtikuussa pidetty MTK:n liittokokous, johon osallistui myös MTK:n 

metsävaltuuskunta, vaati metsänhoitomaksua koskevan lakiesityksen saattamista 

suotuisaan ratkaisuun viipymättä. Vaatimus saatettiin lähetystön viemänä hallituksen 

tietoon. Lähetystössä oli edustaja jokaisesta maataloustuottajien liitosta. 

Valtioneuvoston lokakuussa 1946 Yksityismetsäkomitealle antamaan tehtävään 

sisältyi säädösehdotusten tekeminen sekä yksityismetsälain uudistamisesta että met-

sänhoitoyhdistyksistä ja metsämaksusta. Tehtävän mukaisesti luonnostelemistaan eh-

dotuksista komitea pyysi lausuntoja monilta tahoilta. Useissa lausunnoissa ei pidetty 

suotavana kaikkien yksityismetsätaloutta koskevien lakien kokoamista samaan lakiin. 

Samaan käsitykseen päätyi myös komitea ja toimeksiannosta poiketen valmisteli 

metsänhoitoyhdistyksistä erillisen lakiehdotuksen, jonka luovutti valtioneuvostolle 

heinäkuussa 1948. Erillisyyden perustelu (jonka mm. Eino Saari oli lausunnossaan 

esittänyt) on huomionarvoinen myöhemmän kehityksen kannalta. Sen mukaan met-

sänhoitoyhdistys olisi järjestönä kehitettävä mahdollisimman toimintakykyiseksi jo 

ennen kuin uusi entistä vaativampi yksityismetsälaki tulee voimaan682.

Todennäköinen syy metsänhoitoyhdistyslain erilliskäsittelyn vaatimisessa lienee 

ollut lain puolustajien havainto, että jos metsänhoitoyhdistyksiä koskevaan lakiin olisi 

sisältynyt myös metsänhoitovelvoite, joka sisältyi komitean ehdottamaan metsänhoi-

tolakiin, se olisi lisännyt lain vastustusta. 

680 Vesterinen oli maanviljelijä Keski-Suomesta. Hänellä ei ollut metsätalouden järjestöissä luottamustoimia 
ja hyvin vähän myös maatalouden järjestöissä. Vuosina 1926-1927 hän oli MTK:n valtuuskunnan 
neuvotteleva jäsen eli lisäjäsen (Väänänen 1987, s. 323). Vesterinen oli vuonna 1928 vastustanut 
lainvalvonnan ja neuvonnan yhdistämistä metsälautakuntien perustamisella (Eduskunnan laki- ja 
talousvaliokunnan mietintö 1/1928, liite II). Hän ei ollut paikalla siinä eduskunnan istunnosta, jossa laki 
metsänhoitoyhdistyksistä lopullisesti hyväksyttiin.

681 Yksityismetsäkomitea oli asetettu kansanhuoltoministeriön esittelystä. Esittelijä lienee ollut N.A. Osara, 
sillä hän käsitteli hallituksessa maatalousministeriön ja kansanhuoltominiteriön toimialoihin kuuluvia 
tehtäviä. Lopullisen mietintönsä komitea jätti metsähoitolakikomitean nimellä.

682 Piha 1975, s. 62.
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Tammikuussa 1949 kävivät metsävaltuuskunnan ja keskusmetsäseurojen edusta-

jat vielä kerran maatalousministerin (Matti Lepistö) puheilla kiirehtimässä lain etene-

mistä. Saman vuoden toukokuussa esitys laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annettiin 

eduskunnalle. 

Pian lakiesityksen antamisen jälkeen, kesäkuussa 1949, asiaa käsiteltiin jälleen 

MTK:n liittokokouksessa Jyväskylässä. Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Onni 

Koskikallio esitti kokoukselle metsäkysymyksistä päätöslauselmaehdotuksen, jonka 

5. kohta kuului: ”Eduskunnalle äskettäin annettu ehdotus laiksi metsänhoitoyhdistyk-

sistä on mitä pikimmin eduskunnassa hyväksyttävä ja sen vaikutukset siten saatava 

yksityismetsätalouttamme hyödyntämään”.

Kokouksessa ehdotettiin kohdan poistamisesta päätöslauselman ponsista. 

Pöytäkirjan mukaan useissa puheenvuoroissa kannatettiin ponsien hyväksymistä 

sellaisenaan. Kokouksessa lienee kuitenkin käytetty myös kriittisiä puheenvuoroja 

lakiehdotuksesta, sillä Pihan mukaan lakiehdotus sai kokouksessa osakseen ”verraten 

ankaraa”, Väänäsen683 mukaan ”ankaraa arvostelua”. Päätökseksi kirjattiin pöytäkir-

jaan: ”Koska osanottajat eivät tunteneet yksityiskohtaisesti lain sisältöä, ei asiasta 

suoritettu äänestystä, vaan ponsiehdotuksen 5. kohta poistettiin ja kysymyksen lopul-

linen käsittely jätettiin valtuuskunnalle”.

Piha pitää kokouksessa esitettyä arvostelua yllättävänä, koska kysymyksessä oli 

MTK:n oma aloite ja siihen oli tähän saakka suhtauduttu myönteisesti. Viitalan684 mu-

kaan Piha puolustikin kokouksessa voimakkaasti lakiehdotusta. Sitä ei tosin kokouk-

sen pöytäkirjassa mainita, mutta väite tuntuu uskottavalta, sillä olihan kysymyksessä 

MTK:n metsänhoitajien aloite. 

Samoihin aikoihin ja aiemminkin oli vastustusta noussut muun muassa maata-

loustuottajien liitoista ja metsälautakunnistakin. Myös yksityiset henkilöt lehtikirjoituk-

sissa vastustivat lakiehdotusta. 

Kesän ja syksyn 1949 aikana tekivät eri järjestöt voimakasta ja monipuolista tiedo-

tusta metsänhoitoyhdistyslain puolesta. Metsänhoitoyhdistysten liitot ja metsänhoito-

lautakunnat järjestivät muun muassa kansanedustajille ja tiedotusvälineiden edustajille 

retkeilyjä, joiden teemana oli metsänhoitoyhdistyslaki. Metsävaltuuskunta päätti joulu-

kuussa 1949 pitämässään kokouksessa puoltaa lain pikaista aikaansaamista. 

Eduskunnan maatalousvaliokunnan mietintö valmistui kesäkuussa 1950. Siihen 

liittyi kaksi vastalausetta. Kokoomuksen Yrjö Antila ja maalaisliiton Kerttu Saalasti 

vaativat lakiehdotuksen hylkäämistä. Suuri valiokunta halusi poikkeuksellisesti kuulla 

asiantuntijoina professori N.A. Osaraa, metsähallituksen metsäneuvos Viljo Sierlaa ja 

MTK:n metsävaltuuskunnan pääsihteeriä Antero Pihaa. Suuri valiokunta hyväksyi maa-

talousvaliokunnan mietinnön mukaisen lakiesityksen hieman korjailtuna yksimielisesti. 

683 Väänänen 1987, s. 232.

684 Viitala, J. 2006, s. 76.
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Eduskunnan toisessa käsittelyssä käsittelyn pohjaksi äänestettiin suuren valio-

kunnan ehdotus. Ehdotus lain säätämisjärjestystä koskevan lausunnon hankkimisesta 

perustuslakivaliokunnalta hylättiin äänin 101-53. Kansanedustaja Kerttu Saalastin eh-

dotusta avoimen äänestyksen toimittamisesta ei kannatettu. Näin tuli metsänhoitoyh-

distyslain asiasisältö hyväksytyksi.

Eduskunnan kolmannessa käsittelyssä lokakuun 17 päivänä 1950 lakiehdotus 

hyväksyttiin Kerttu Saalastin pyytämässä avoäänestyksessä äänin 102 puolesta 77 

vastaan. Julkisesta äänestyksestä oli poissa muiden muassa em. Vihtori Vesterinen. 

Koska oli ehdotettu asian jättämistä lepäämään yli vaalien, tuli asia vielä kerran edus-

kunnan päätettäväksi.

Kun metsänhoitoyhdistyslain kohtalo nyt alkoi näyttää epävarmalta ”eräät lain 

kannalla olevat maanviljelijät päättivät vielä tässäkin vaiheessa käydä eduskuntaryhmi-

en luona lain puolesta puhumassa”. Lokakuun 19 päivänä 1950 kävi toistakymmentä 

miestä eri puolilta maata maanviljelijä Eemeli Pirilän johdolla maalaisliiton, kokoo-

muksen ja SKDL:n eduskuntaryhmien luona. 

Eduskunta hylkäsi Kerttu Saalastin vaatimassa avoäänestyksessä ehdotuksen 

lepäämäänjättämisestä äänin 108-64 ja siten hyväksyi lakiehdotuksen lopullisesti 

lokakuun 20 päivänä 1950. Olisi tarvittu vain kolme ääntä lisää lepäämäänjättämisen 

puolesta, niin laki olisi siirtynyt seuraavan eduskunnan käsiteltäväksi.

Vielä kerran MTK ryhtyi kiirehtimään lakia. Kun maan hallitus suunnitteli met-

sänhoitomaksujen keräämisen aloittamista vasta vuonna 1953, ryhdyttiin MTK:n ja 

Tapion taholta vaatimaan vuotta aikaisempaa ajankohtaa. Professori Juho Jännes, 

joka seitsemän vuotta aiemmin oli MTK:n metsävaltuuskunnassa pannut metsänhoi-

toyhdistyksiä koskevan lakiehdotuksen uudelleen liikkeelle, kirjoitti asiasta presidentti 

Paasikivelle. 

Laki metsänhoitoyhdistyksistä vahvistettiin marraskuun 17 päivänä 1950. Metsän-
hoitomaksujen kerääminen määrättiin aloitettavaksi vuonna 1952.

MTK:n piirissä pidettiin lakia metsänhoitoyhdistyksistä takeena yksityisen met-
sänomistuksen säilymiselle ja peloteltiin lain vastustajia metsien sosialisoinnilla, 
ellei lakia olisi hyväksytty. Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti, että ”metsäpääoma on 
se yksityismetsänomistajalle annettu leiviskä, jota hänen on hoidettava uhalla, 
että se muuten, kuten raamatun vertauksessa sanotaan, otetaan häneltä pois ja 
annetaan sille, jolla paljon on”685. 

Vaikka maataloustuottajajärjestön elimet syrjäytettiin metsänhoitoyhdistysten 
toiminnan ohjauksesta ja metsänomistajien edunvalvonnasta, niitä silti käytettiin 
teknisesti hyväksi puukauppaa järjestettäessä, kuten edellä Metsäliiton kehittämisen 
kuvauksesta näkyi. Samoin niitä käytettiin hyväksi metsänomistajien edunvalvon-

685 Väänänen 1987, s. 232.
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nan kenttätyössä, muun muassa vuoden 1983 puunkauppasaarron toimeenpanos-
sa, sillä metsänhoitoyhdistykset eivät lakisääteisinä yhdistyksinä saaneet saartoon 
osallistua686.

lobbauksen diplomityö

Metsänhoitaja-lehdessä687 arvioidaan vuonna 1998 säädetyn lain mukaisia metsänhoi-

toyhdistyksiä vuonna 2002 seuraavasti: ”Metsänhoitoyhdistykset ovat yhdistysoikeu-

dellisia kummajaisia, sitä ei käy kiertäminen, vaikka ääneen siitä ei puhuta. Maassa on 

perustuslaillinen yhdistymisvapaus, mutta metsänhoitoyhdistykset ovat lakisääteisiä ja 

jäsenyyteen oikeuttava metsänhoitomaksu on metsänomistajilta verotuksen yhteydes-

sä perittävä pakkomaksu”.

”Metsänhoitolaki onkin lobbauksen diplomityö, jota juridisessa mielessä lienee 

vaikea ylittää. Ja mitä pelkkään metsänhoitoon tulee, niin onhan yhdistyslaki mitä 

mainioin”. 

”Metsänhoitoyhdistysten liitot ovat MTK:n pitkä käsi, jolla periaatteessa metsäkes-

kusten valvontamandaattiin kuuluvat yhdistykset on kytketty keskusjärjestön pirtaan. 

Hienoa työtä, että lakisääteisistä yhdistyksistä voi tulla osa etujärjestöä”.

5.2.6  lakisääTeiseT meTsänhoiToyhdisTykseT 

Metsänhoitoyhdistyslain säätäminen vuonna 1950 saattoi päätökseen toisiinsa kyt-
keytyneiden kolmen tapahtuman ryppään, joka vaikutti laajasti metsätalouteen. 
Rypäs koostui Metsäliiton ja metsävaltuuskunnan perustamisesta sekä lakisääteisis-
tä metsänhoitoyhdistyksistä. Laki metsänhoitoyhdistyksistä johtui Metsäliiton tar-
peista ja metsävaltuuskunta tarvittiin yhdistyslain aikaansaamiseksi. Lakisääteisillä 
metsänhoitoyhdistyksillä luotiin Metsäliitolle puunhankinnan organisaatio, mikä 
muutti puunhankinnan käytäntöjä. Metsävaltuuskunnan perustaminen MTK:oon 
vaikutti ratkaisevasti etujärjestön asenteisiin metsänomistajien edunvalvonnassa. 

Metsänomistajien edunvalvonta muuttui metsävaltuuskunnan harjoittamana 
metsänhoitoyhdistysten edunvalvonnaksi. Valtuuskunnan vuonna 1998 hyväksytty-
jen sääntöjen 1. pykälässä ilmoitetaan valtuuskunnan tarkoitukseksi perhemetsän-
omistajien etujen ajaminen. Tehtävien luettelossa, sääntöjen 2. pykälässä, metsän-
omistajien edunvalvontaa ei mainita. Sen sijasta todetaan, että metsävaltuuskunnan 

686 Viitala, J. 2002, s. 147.

687 Metsänhoitaja 3/2002, s. 27.
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tehtävänä on ”toimia metsänhoitoyhdistysten edunvalvojana, metsänomistajien 
liittojen keskuselimenä sekä ohjata näiden toimintaa”688. 

Metsänhoitoyhdistykset olivat vuoteen 1950 saakka metsänomistajien vapaaeh-
toisia yhteenliittymiä, joihin sovellettiin yhdistyslakia. Yhdistykset eivät siis olleet 
lakisääteisiä vielä vuonna 1942, kun niistä tehtiin metsänomistajien edunvalvonnan 
organisaatioita. Ne olivat verrattavissa maatalouden alan kuntakohtaisiin maata-
lousseuroihin. Eroa maatalousseuroihin oli siinä, että yhdistysten vuodesta 1930 
alkaen saaman valtion avustuksen ehdoksi oli asetettu metsänhoitolautakuntien 
neuvojen ja ohjeiden noudattaminen. Maatalousseuroille ei ole asetettu vastaavia 
ehtoja.

Vertailuksi todettakoon, että kun vuonna 1917 oltiin perustamassa maatalous-
tuottajien etujärjestöä, MTK:a, niin ajatus maatalousseurojen varaan perustuvasta 
edunvalvonnasta hylättiin sillä perusteella, että neuvontajärjestö valtionapua saa-
vana ei voisi toimia etujärjestönä689.

Laki metsänhoitoyhdistyksistä muutti yhdistysten aseman julkisoikeudelliseksi 
yhdistykseksi. Yhdistyksiin sovellettiin edelleenkin yhdistyslakia690. Aiempi met-
sälautakunnan neuvojen noudattamisen vaatimus muuttui lakisääteiseksi metsä-
lautakuntien ohjaukseksi ja valvonnaksi. Vuonna 1996 poistettiin metsäkeskusten 
ohjaus, mutta valvonta ja yhdistyslain soveltaminen yhdistyksiin säilytettiin691.

Laki velvoitti metsänomistajat, joiden metsän kasvu oli 20 kuutiometriä tai 
enemmän, maksamaan metsänhoitomaksua. Maksu ei merkinnyt automaattista 
jäsenyyttä yhdistyksessä, vaan jäseneksi oli erikseen ilmoittauduttava. Metsänhoi-
tomaksu voitiin tietyillä edellytyksillä alentaa neljännekseen. 

Vuonna 1998 uudistetussa laissa692 metsänhoitoyhdistyksen jäseniä ovat kaikki 
yhdistyksen alueella metsää omistavat henkilöt, joiden omistama metsäala on tiet-
tyä, maan eri osissa vaihtelevaa alarajaa suurempi693. Jäsenyydestä voidaan kieltäy-
tyä, mutta metsänhoitomaksusta vain vaativilla ehdoilla. Ehtoja ovat 1) voimassa 
oleva metsäsuunnitelma, 2) metsän hoitaminen ja käyttäminen vähintään kolmen 
vuoden ajan hyvän metsänhoidon ja -käytön mukaisesti, 3) metsässä ei saa olla 
metsänhoidollisia puutteita, 4) hakijan on oltava tai hänellä on oltava käytettävissä 
metsäasiantuntija ja 5) hakija ei saa olla jäsenenä siinä metsänhoitoyhdistyksessä, 
jonka toimialueella metsä on694. 

688 MTK:n metsävaltuuskunnan ja metsäjohtokunnan säännöt. Hyväksytty 27.4.1998

689 Väänänen 1987, s. 53

690 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 558/1950, 5 §. 

691 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 534/1998, 22 §.

692 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 534/1998.

693 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 534/1998, 8 §

694 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 534/1998, 10 §.
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Virallisissa kannanotoissa yhdistykset luetaan hallinnon elimiksi695, 696, 697. Edellä 
kerrottiin, että metsähallitus antoi vuonna 1968 metsälautakunnille ohjeen järjes-
tää työnjako lautakuntien ja yhdistysten ammattimiesten välillä aluejaon pohjalta 
lainvalvontaa lukuun ottamatta698. MTK:n ja joskus Tapionkin esittämissä organi-
saatiokaavioissa metsänhoitoyhdistyksille esitetään kaksi organisaatiolinjaa, toinen 
metsälautakuntiin ja toinen MTK:n metsävaltuuskuntaan699, 700.

Myös apulaisoikeuskansleri toteaa erääseen kanteluun antamassaan vastauk-
sessa, että ”metsänhoitoyhdistysten toiminta muodostaa oleellisen osan valtion 
toimesta luotua metsien hoito- ja käyttöorganisaatiota.” Niitä on tarkasteltava 
”ensisijaisesti metsien hoitoa ja käyttöä edistämään tarkoitettuina metsänomis-
tajien yhteenliittyminä eikä ammattiyhdistyksiin verrattavissa olevina metsän-
omistajien edunvalvontajärjestöinä”.701

Hallintoyksikön asemasta huolimatta yhdistykset ovat metsänomistajien am-
mattiliiton perusyhdistyksiä. Nykyisin yhdistyksiltä puuttuvat ammattiliitoille olen-
naiset jäsenten kokouksetkin. Ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, joka valitaan 
neljän vuoden välein postivaaleilla. Valtuusto valitsee yhdistyksen hallituksen jä-
senet ja edustajat metsänomistajien liittoihin, jotka puolestaan valitsevat edusta-
jansa MTK:n metsävaltuuskuntaan.

Metsänhoitoyhdistysten tehtäviksi määriteltiin vuonna 1950 metsänomistajien 
ammattitiedon ja taidon kohottaminen, metsien hoidon ja käytön ohjaaminen ja 
kehittäminen sekä ammattiavun järjestäminen metsänomistajille702. Vuodesta 1998 
alkaen yhdistysten tehtäviksi on määritelty metsätalouden kannattavuuden ja mui-
den metsänomistajien asettamien tavoitteiden sekä taloudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävän metsien hoidon ja käytön edistäminen703. 

Metsänhoitoyhdistysten tärkein toimintamuoto on työpalvelujen myynti met-
sänomistajille. Yhdistyksillä on lähes monopoliasema puunkasvatustöiden palvelu-
jen myynnissä, sillä yhdistysten osuus niistä on 80-85 prosenttia704. Monopoliasema 
näkyy siinäkin, että ne ovat jokseenkin ainoita puuntaimien välittäjiä taimien tuot-
tajilta metsätalousyrityksille705. Poikkeuksena ovat metsäyhtiöiden kanssa metsän-
hoitosopimuksen tehneet metsänomistajat, joille metsäyhtiöt toimittavat taimet.

695 Yksityismetsätalouden suuntaviitat 1978

696 Holopainen, V. 1957, s. 128.

697 Tolppi 1988, s. 109

698 Metsähallituksen kirje 20.6.1968 / no Yt. 257, 1165-67

699 Yksityismetsätalouden suuntaviitat 1978

700 Viitala, J. 2004, s. 18

701 Apulaisoikeuskanslerin päätös 28.10.1983.

702 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 50/1950, 1 §

703 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 534/1998, 1 §

704 MTK:n antama tieto

705 Petäjistö & Mäkinen 1999, s. 28 ja 43.
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Metsänhoitoyhdistysten menoista rahoitetaan noin puolet palvelujen myynnin 
tuloilla. Toinen puoli rahoitetaan veronluonteisilla metsänhoitomaksuilla, jotka 
ovat käytännössä pakollisia jäsenmaksuja. 

Metsänhoitoyhdistykset ovat perustuslain vastainen organisaatio. Sen vuoksi 
vuonna 1998 säädetty laki metsänhoitoyhdistyksistä vaati perustuslain mukaisen 
säätämisjärjestyksen ja lain voimaantulo kiireelliseksi julistamisen. Eduskunta hy-
väksyi lain ja sen kiireelliseksi julistamisen ilman äänestystä yksimielisesti. Näin 
poikkeuksellinen menettely talouselämää koskevaa lakia rauhan aikana säädettä-
essä on ennen kokematonta.

5.2.7  meTsänhoiToyhdisTysTen liiToT meTsänomisTajien  
 eTujärjesTönä

Metsälautakuntien perustamat metsänhoitoyhdistysten liitot olivat käytännössä 
metsälautakuntien tytäryhtiöitä. Niiden toiminnanjohtajinakin olivat ensimmäi-
sinä vuosikymmeninä metsälautakuntien piirimetsänhoitajat. Liittojen tehtäväksi 
muotoutui metsänhoitoyhdistysten ohjaus puukaupallisessa neuvonnassa, koska 
sen etupolitiikan piiriin kuuluvana ei katsottu soveltuvan hallinnon laitoksille706. Se 
ei estänyt lautakuntien piirimetsänhoitajia toimimasta liittojen toiminnanjohtajina, 
joissakin 1970-luvulle saakka707. 

Metsänomistajien edunvalvonta ei luonnollisesti soveltunut metsälautakuntien 
tytäryhtiölle. Sen kohteenahan olisi ollut myös metsälautakuntien vallankäyttö met-
sänomistajien ohjauksessa.

Tytäryhtiön asema ja edunvalvonnan eliminointi yhdistysten liiton tehtävistä 
jatkui senkin jälkeen, kun liitoille alettiin palkata päätoimisia toiminnanjohtajia. 
Liittojen ja metsälautakuntien välille sovittiin työnjakosuositus, jolla pyrittiin vält-
tämään ”päällekkäistä” toimintaa metsänhoitoyhdistysten ohjaamisessa”. 

Ensimmäinen MTK:n metsävaltuuskunnan ja Tapion johtokunnan hyväksymä 
työnjakosuositus laadittiin vuonna 1944, kun ensimmäisen kerran valittiin yhdistys-
ten liitolle (Lounais-Suomen) päätoiminen toiminnanjohtaja. Suosituksen aiheutti 
liiton toiminnanjohtajalle laadittu ohjesääntö, joka metsälautakunnan näkemyksen 
mukaan velvoitti liiton metsälautakunnalle kuuluviin tehtäviin. 

Suosituksella pyrittiin välttämään päällekkäisyys metsänhoitoyhdistysten oh-
jaamisessa. Suositusten mukaan metsälautakuntien tehtäviä olisivat yhdistysten 
hallinnollinen ohjaus, metsien hoidon ja käytön kehittäminen ja yhdistysten 
neuvontatyön ohjaaminen. Liitoille kuuluisivat metsäpoliittiset kysymykset ja yh-

706 Metsänhoidon edistämiskomitean mietintö 1937 s. 90.

707 Holopainen, V. 1957, s. 159



188

5  Metsänomistajien organisaatiot ja metsäyhtiöt 

distysten puukaupallisen toiminnan ohjaaminen708. Metsänomistajien edunvalvon-
taa ei liittojen eikä yhdistysten tehtävinä mainita.

Suosituksissa suositeltiin myös metsälautakuntien edustajien osallistumista 
liittojen ja niiden johtokuntien kokouksiin ja toisaalta liitoille oikeutta nimetä osa 
metsälautakuntien jäsenistä. Jälkimmäinen suositus vaati lain muuttamista, mikä 
toteutui vasta yli 50 vuoden kuluttua. Vasta vuonna 1996 liitot saivat oikeuden 
nimetä metsäkeskusten johtokuntien metsänomistajajäsenet. Sen sijaan suositus 
metsälautakuntien edustajien osallistumisesta liittojen ja niiden johtokuntien ko-
kouksiin toteutui. 

Työnjakosuositus sai vuonna 1954 jatkokseen organisaatioiden työnjako-oh-
jeen709. Uudistettuna työnjakosuositus on hyväksytty ainakin vuonna 1969. Siinä 
viitataan myös edunvalvontaan. ”Liitto toimii yhdistysten keskuselimenä erityisesti 
metsänomistajan etua, talouspolitiikkaa ja puutavaran markkinointia koskevissa 
kysymyksissä”710. Viittaus ei muuta työnjakosuosituksen perustarkoitusta, yhdis-
tysten liiton toiminnan rajoittamista metsänomistajien edunvalvonnassa. 

Tytäryhtiöasetelmaa vahvistaa vielä ”personaaliunioni”, samojen henkilöiden 
osallistuminen eri tehtäviin perustettujen laitosten hallintoon. On ollut lähes sään-
tönä, että metsälautakuntiin valitut metsänomistajien luottamusmiehet edustavat 
metsänomistajia samanaikaisesti myös etujärjestön ja Metsäliiton hallintoelimissä. 
Eräs ”ammattiluottamusmies” oli samanaikaisesti puheenjohtaja metsälautakun-
nassa ja hallituksen puheenjohtaja metsänhoitoyhdistysten liitossa, Osuuskunta 
Metsäliitossa, Metsäliiton Teollisuus Oy:ssä ja Metsäliiton Myyntikonttorit Oy:ssä711. 
Edellä kerrottiin myös toisesta monitoimisesta luottamusmiehestä.

Arviona metsänomistajien edunvalvonnan järjestämisestä voidaan paradoksaa-
lisesti sanoa, että järjestämisen tarkoituksena on ollut edunvalvonnan kitkeminen 
edunvalvonnasta. Holopainen712 sen epäsuorasti toteaakin. Hän nimittäin pitää 
metsälautakuntien ja yhdistysten liittojen välisen työnjakosuosituksen merkittä-
vänä tuloksena sitä, että suosituksella on vältetty metsänomistajien etupoliittisia 
pyrkimyksiä ajavien järjestöjen suuntautuminen metsälautakuntien työalalle. 

Metsänhoitoyhdistysten liitot ovat 2000-luvun alussa uusituissa säännöissä 
muuttaneet nimensä metsänomistajien liitoiksi ja niiden jäseniksi voivat liittyä 
myös yksityiset metsänomistajat.

708 Viitala, J. 2006, s. 64

709 Viitala, J. 2006, s. 100

710 Suositus piirimetsälautakunnan ja metsänhoitoyhdistysten liiton yhteistoimintaa varten 24.4.1969.

711 Lounais-Suomen metsälautakunnan puheenjohtaja vuosina 1972-1987 oli saman alueen yhdistysten 
liiton puheenjohtaja vuosina 1966-1985 (Pelttari. P. 1988, s. 117) ja Osuuskunta Metsäliiton, Metsäliiton 
Teollisuus Oy:n ja Metsäliiton Myyntikonttorit Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 1979-1985 
(Zetterberg 1983, s. 265).

712 Holopainen, V.1957, s. 160.
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5.2.8  meTsäliiTosTa puunjalosTusyriTys – meTsäliiTon kaksoisrooli

Kuten edellä todettiin, vuonna 1934 perustettu Metsäliitto pyrki tukeutumaan 
puunhankinnassa metsänhoitoyhdistyksiin. Niinpä edellä kerrotut vuosille 1935-
1950 osuvat toimenpiteet, metsävaltuuskunnan perustaminen ja metsänhoitoyh-
distyslain säätäminen liittyvät kiinteästi samanaikaisiin suunnitelmiin Metsäliiton 
kehittämisestä puumarkkinoiden toimijaksi.

Metsäliiton osakkeiden tarjoaminen metsänhoitoyhdistyksille ja niiden liitoille 
oli antanut huonon tuloksen. Metsänomistajat eivät tunteneet Metsäliittoa omak-
seen, mikä johtui osittain sen omistuspohjan kapeudesta. Kun pääomakysymyskin 
vaati uusia järjestelyjä, päätettiin osakeyhtiön tilalle perustaa osuuskunta. Sen vah-
vuudeksi katsottiin laajan metsänomistajien joukon saaminen mukaan tukemaan 
omaa puukaupallista järjestöä. Tunnuslauseena liikkeelle lähdettäessä oli ”Metsä-
kauppa omiin käsiin”713.

Operaation johtoa varten MTK:n johtokunta perusti huhtikuussa 1947 Metsä-
kaupallisen keskustoimikunnan. Huhtikuussa 1947 järjestettiin MTK:n valtuus-
kunnan ja metsävaltuuskunnan yhteinen kokous, jossa hyväksyttiin Osuuskunta 
Metsäliiton perustaminen714. Jo toukokuussa samana vuonna perustettiin Osuus-
kunta Metsäliitto ja pian sen jälkeen purettiin Metsäliitto Oy. Vuonna 1957 myös 
Metsänomistajain metsäkeskus sulautettiin Metsäliittoon. 

Kuten havaitaan, käytettiin metsävaltuuskuntaa hyväksi Osuuskunta Metsälii-
ton perustamisessa samaan tapaan kuin metsänhoitoyhdistyslain hyväksymisessä. 
MTK:n kahden valtuuskunnan yhteiskokous oli tehokas keino ohjata MTK:n met-
säpoliittisia päätöksiä.

Metsäkaupallisesta keskustoimikunnasta muodostui MTK:n ja Metsäliiton joh-
don yhteinen pysyvä työelin. Sillä oli keskeinen asema Metsäliiton toimintaa laa-
jennettaessa. Keskustoimikunta loi maataloustuottajien piiri- ja paikallisosastojen 
avulla tehokkaan organisaation osuuskunnan jäsenhankintaa varten. Perustettiin 
17 metsäkaupallista piiritoimikuntaa, jotka puolestaan perustivat kuntiin 424 met-
säkaupallista paikallistoimikuntaa. 

Piiritoimikuntien ja paikallistoimikuntien tärkein tehtävä oli jäsenhankinta. Sii-
nä kenttätyön hoiti maataloustuottajien piirihallintoelinten suuri joukko. Joissakin 
maakunnissa jäsenhankinnan hoitivat yksityiset henkilöt, tavallisimmin metsän-
hoitoyhdistysten neuvojat. Tavoitteeksi asetettiin 40 000 ja saatiin noin 33 000 
jäsentä715.

Puunhankinnassa osuuskunnaksi muuttunut Metsäliitto käytti hyväkseen met-
sänhoitoyhdistyksiä, niin kuin edeltäjänsäkin. Siitä hyötyivät molemmat. Metsäliitto 

713 Väänänen 1987, s. 246.

714 Väänänen 1987, s. 247.

715 Väänänen 1987, s. 248.
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välttyi ylläpitämästä korkeita kustannuksia aiheuttavia puunhankinnan organisaa-
tioita ja yhdistykset saivat miehistölleen talvityötä. Metsäliitolla oli omaa kenttä-
henkilökuntaa 1950-luvulla vajaat parisataa henkeä. Vuonna 1951-1952 oli tehty 
hankintapalvelusopimus 85 yhdistyksen kanssa. 

Puun ostaminen jäseniltä edellytti puun myyntiä edelleen. Suuret metsäyhtiöt 
eivät halunneet tukea puun myyjien yhtiötä ostamalla puuta sen välityksellä. Ko-
timaiselle teollisuudelle toimitettiin 1950-luvun puolivälissä vain viisi prosenttia 
Metsäliiton ostamasta puusta. Pääosa puusta, 70-80 prosenttia, vietiin ulkomaille716. 

Ostetun puun menekin lisäämiseksi ryhdyttiin toteuttamaan kauan itänyttä 
ajatusta metsänomistajien omasta puunjalostuksesta. Vuonna 1949 Osuuskunta 
Metsäliitto osti turkulaisen sahayrityksen, joka omisti kaksi sahaa, ja seuraavina 
vuosina muiden muassa Hämeenlinnassa sijaitsevan vaneritehtaan717. Vuonna 
1953718 MTK:n johtokunta päätti suunnata Metsäliiton toimintaa myös selluloosa-
teollisuuteen ja hyväksyi siinä tarkoituksessa suunnitelman Metsäliiton Selluloosa 
Oy:n perustamiseksi. Samana vuonna yhtiö osti Äänekoskella sijaitsevan Wärtsilä-
Selluloosa Oy:n719. 

Tästä alusta on metsänomistajien omistaman puunjalostusyrityksen toiminta 
kasvanut monia jalostuslaitoksia käsittäväksi konserniksi. Vuonna 1973 järjestettiin 
Metsäliiton puunhankinta ja tuotantolaitokset Metsäliitto-yhtymäksi, joka on yksi 
Suomen kolmesta suuresta metsäyhtiöstä.

Metsäliitto syntyi MTK:n tyttäreksi ja laajeni suuryhtiöksi MTK:n ja Metsäliiton 
johdon tiiviin yhteistyön tuloksena. Keskeinen työelin on ollut Metsäkaupallinen 
keskustoimikuntakunta, joka koostuu MTK:n ja Metsäliiton edustajista. Sen lisäk-
si MTK:n ja Metsäliiton välillä on vallinnut myös eräänlainen ”personaaliunioni”. 
MTK:n johtokunnan puheenjohtajat ovat olleet Metsäliiton johtokunnan tai hal-
lintoneuvoston puheenjohtajina ja muillakin MTK:n johtavilla henkilöillä on ollut 
hallintoelimien jäsenyyksiä Metsäliitossa720.

Metsäliiton toiminnan laajentuminen aluksi vahvisti metsänomistajien puu-
kaupallista asemaa niin kuin oli ajateltukin. Vuonna 1960 aloitettiin Lounais-
Suomessa 63 pitäjän alueella keskitetty puutavaran yhteismyynti Metsäliitolle. 
Pohjanmaalla aloitettiin vuonna 1966 puun yhteismarkkinointi, joka edellytti mark-
kinointiin osallistuvalta puun myyjältä Metsäliiton jäsenyyttä. Jäsentiheys nousi 
Pohjanmaalla 70 prosenttiin metsänomistajista ja Metsäliitto teki käytännöllisesti 

716 Zetterberg 1983, s. 115.

717 Zetterberg 1983, s. 119.

718 Vuosi 1953 on ns. Korean koekeasuhdanteen 1951-1952 jälkeinen vuosi. Puun ulkomaanvientiä harjoittava 
Metsäliitto oli tehnyt suuria voittoja oikein ajoitetuilla puun ostoilla ja myynneillä, minkä ansiosta oli 
mahdollista harkita suuren puunjalostusyrityksen ostoa.. 

719 Zetterberg 1983, s. 126.

720 Väänänen 1987, s. 255.
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katsoen alueen kaikkien metsänhoitoyhdistysten kanssa sopimuksen hankintapal-
velusta721, 722. 

Yhteismyynneillä MTK pyrki keskittämään kaikkien metsäyhtiöiden puunostot 
Metsäliitolta ostoiksi723. Muut metsäyhtiöt luonnollisesti pyrkivät tämän torjumaan, 
sillä Metsäliiton pelättiin ottavan puumarkkinoilla määräävän aseman. Vastatoi-
mien seurauksena Metsäliiton puuntoimitukset muulle teollisuudelle romahtivat 
hakkuukaudella 1967-1968 lähes puoleen aikaisemmasta724. Metsäteollisuuden joh-
to päätti ainakin kolme kertaa kaataa jo häiriötekijäksi kehittyneen Metsäliiton. 
Kaatamisyrityksissä käytettiin kaikkia mahdollisia keinoja725.

Kun Metsäliitto oli 1950-luvulla myynyt Ruotsiin muutamia kymmeniätuhansia 
kuutiometrejä paperipuuta, matkusti Kemi Oy:n metsäpäällikkö Ruotsin puuhuu-
tokauppoihin korottamaan puunhintaa. Sillä pyrittiin painostamaan ruotsalaisia 
metsäyhtiöitä pidättymään suomalaisen puun ostoista. Toimenpide vaikeuttikin 
Metsäliiton vientiä Ruotsiin.

Metsäliiton nujertamisen tarkoituksessa metsäteollisuus käynnisti 1960-luvul-
la raakapuun viennin. Ulkomaisiin puunostajiin pyrittiin vaikuttamaan, etteivät 
ne ostaisi Metsäliiton tarjoamaa puuta. Metsäliiton etenemisen pysäyttäminen oli 
tärkein tavoite myös siinä, kun neljä itäsuomalaista metsäyhtiötä perusti 7.12.1967 
yhteisen puunhankintayhtiön Tehdaspuu Oy:n726. 

Pahimpaan ahdinkoon Metsäliitto joutui 1960-luvun puolivälissä, kun se ajau-
tui vaikeaan kassakriisiin. Sitä pahensi erityisesti se, että metsäyhtiöt kieltäytyivät 
ostamasta Metsäliiton Pohjanmaan yhteismyynneistä ostamaa 700 000 kuutio-
metrin puuerää, johon Metsäliiton kaikki liikenevät varat oli sidottu. Teollisuuden 
puuyhdistyksen johto oli suorasanaisesti vannonut, että Metsäliiton toiminta aje-
taan umpikujaan. Siltä näyttikin, sillä myös osuuspankki ja säästöpankki ilmoittivat 
lopettavansa luottojen antamisen Metsäliitolle. Pankkien mielestä Metsäliitto oli 
konkurssikypsä. 

Tilanteesta selvittiin Suomen pankin pääjohtajan Klaus Variksen avulla, jonka 
Metsäliiton toimitusjohtaja tunsi hyvin. Suomen pankki lainasi Metsäliitolle hätä-
rahoitukseen tarvittavan summan ja soitti KOP:n ja PYP:n pääjohtajille, että nämä 
vaikuttaisivat metsäyhtiöiden johtoon, niin että Metsäliiton puille löytyisi ostaja. 
Pohjanmaan puille löytyi ostaja727.

721 Zetterberg 1983, s. 199.

722 Viitala, J. 2006, s. 118.

723 Viitala, J. 2002, s. 69.

724 Zetterberg 1983, s. 203.

725 Niskanen, M. 2001, s. 96

726 Tiainen 2011, s. 210

727 Niskanen, M. 2001, s. 94
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Vuonna 1974 metsäteollisuuden yhtiöt sopivat keskenään, ettei Metsäliiton kans-
sa käydä kauppaa eikä ryhdytä vaihtokauppoihin. Äänekosken tehtaan puuhuollon 
osalta kuitenkin toimittiin aiemman käytännön mukaisesti728.

1980-luvulla Metsäliiton puun toimituksia toisille metsäyhtiöille edistettiin 
MTK:n ja metsäteollisuuden välisillä puunhinnan suositussopimuksilla. Niihin si-
sältyi säännöllisesti liitteenä ns. Metsäliitto-sopimus, jossa muut metsäyhtiöt sitou-
tuivat ostamaan Metsäliitolta sovitun määrän puuta, jota se oli jäseniltään ostanut, 
mutta jota se ei voinut itse käyttää. Metsäliitto puolestaan sitoutui noudattamaan 
ostoissaan hintasuosituksen hintoja. MTK asetti Metsäliiton puuntoimitukset muil-
le metsäyhtiöille sopimukseen pääsemisen ehdoksi729. Voidaan kysyä, asettivatko 
metsäyhtiöt puolestaan ehdoksi Metsäliitolta puun ostamiselle alennusta puun 
hintoihin.

Metsäliiton käytäntö ostaa puu toimituskauppana näyttää muuttaneen muiden-
kin metsäyhtiöiden puukauppatapoja. Toimituskaupasta oli ilmeisesti muodostunut 
puunoston kilpailukeino. Toimituskauppojen osuus nousi 1950-luvun alun noin 
40 prosentista noin 70 prosenttiin saman vuosikymmenen puoliväliin tultaessa ja 
säilyi sillä tasolla 1960-luvun puoliväliin saakka730, 731.

Vuoden 1982 alkupuolella teki kaksi yksityishenkilöä oikeuskanslerille kante-
lun metsänhoitoyhdistyksen ja Metsäliiton välisestä hankintapalvelusopimuksesta. 
Kantelijoiden mukaan sopimus sisälsi kohdan, joka oli muuttamassa heidän yhdis-
tyksensä toiminnan edistämään yhden ainoan metsäyhtiön puunostoa732. J. Viitalan 
mukaan kantelujen taustalla olisivat olleet metsäyhtiöt733. 

Apulaisoikeuskansleri ei pitänyt moitittavana myyjän toimeksiannosta tehtyjä 
metsänhoitoyhdistysten ja Metsäliiton välisiä hankintapalvelusopimuksia. Myös 
yhdistysten toimihenkilöiden toiminta metsänomistajan valtuuttamina asiamiehi-
nä puunhankintasopimuksia tehtäessä oli hyväksyttävää. Sen sijaan apulaisoike-
uskansleri ei hyväksynyt sitä, että metsänhoitoyhdistys teki hankintapalvelusopi-
muksia vain yhden puunostajan kanssa. Yhdistyksen lakisääteinen asema edellytti 
tasapuolisuutta puunostajiin päin734. 

Apulaisoikeuskansleri näyttää olettaneen, että metsänhoitoyhdistysten yksipuo-
linen hankintapalvelu Metsäliitolle johtui yhdistyksistä, vaikka tilanne oli todellisuu-
dessa päinvastainen. Metsäyhtiöt eivät halunneet laajentaa Uudenmaan metsärevii-

728 Niskanen, M. 2001, s. 96

729 Kahiluoto 1988, s. 23 ja 26.

730 Kahiluoto 1988, s. 19

731 Vaara 2010, s. 74

732 Kuusela kirjoittaa vuonna 1983, että ”puumarkkinoiden kehittämistä estää tällä hetkellä eniten pyrkimys 
monopolisoida puukaupan ja myös metsänhoidon palvelut metsänhoitoyhdistyksille” (Kuusela 1983, s. 
35)..

733 Viitala, J. 2002, s. 135.

734 Apulaisoikeuskanslerin päätös … 1983. Oikeuskanslerin viraston tiedote 31.10.1983.
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rien puunhankintakäytäntöä muualle maahan. Sen vuoksi ne tuskin yrittivätkään 
kilpailla Metsäliiton kanssa korjuupalvelujen ostosta metsänhoitoyhdistyksiltä. 

Yhdistysten hankintapalvelulla oli ylläpidetty metsänomistajien toimituskaup-
poja, sillä toiminnan ensimmäisinä vuosikymmeninä lähes kaikki Metsäliiton puu-
kaupat olivat toimituskauppoja. Kaudella 1951-1960 toimituskauppoja oli 185 000 
ja pystykauppoja vain 10 000 kappaletta735. Toimituskauppojen puunkorjuun teetti 
metsänhoitoyhdistys, ellei metsänomistaja sitä itse tehnyt. 

1960-luvun puolivälistä alkaen MTK:n ja Metsäliiton puunhankintastrategia 
muuttui toimituskauppoja suosivasta pystykauppoja suosivaksi. Se johtui siitä, että 
myös MTK ja Metsäliitto liittyivät puunkorjuun ”rationalisoinnin” muotivirtauk-
seen, joka perustui väärinymmärrettyyn tehokkuuteen (ks. puuntuotannon tilan 
kuvaus). Puunmyyjiä ohjattiin pystykauppoihin puunhintasuosituksillakin, joita 
tehtiin MTK:n ja metsäteollisuuden välillä 1970-luvun lopulta alkaen. Hintasuosi-
tuksiin piilotettiin pystykauppalisä736. 

Strategian muutoksen seurauksena pystykaupat Metsäliiton puunostoissa li-
sääntyivät ja metsänhoitoyhdistysten puunkorjuu muuttui puunmyyjälle tehdystä 
hankintapalvelusta puunostaja Metsäliitolle tehdyksi hankintapalveluksi. Toimi-
tuskauppojen vähentyminen vähensi metsänomistajien saamia hyötyjä yhdistysten 
puunkorjuusta. Sen sijaan metsänhoitoyhdistysten puunkorjuusta saamia tuloja 
toimituskauppojen muuttuminen pystykaupoiksi ei vähentänyt.

Yhdistysten hankintapalvelu ei säilynyt pitkään myöskään pystykaupoissa. Met-
säliitto alkoi 1980-luvun jälkipuoliskolla luopua yhdistysten palvelujen hyväksi-
käytöstä puunhankinnassa. Yhdistysten kanssa tehtyjä hankintapalvelusopimuksia 
purettiin vähin erin, viimeinen vuonna 1999737. Näin Metsäliitosta tuli täydellisesti 
muihin metsäyhtiöihin rinnastettava yhtiö. Ne alkoivat kuitenkin vasta 1980- ja 
1990-lukujen taitteessa hyväksyä Metsäliiton täysivertaisena jäsenenä omaan lei-
riinsä kuuluvaksi738.

Metsäliitto oli ollut jo 1970-luvulta alkaen yhteistoiminnassa muiden yhtiöiden 
kanssa puunoston kilpailun rajoittamiseksi. Kilpailuviraston mukaan Metsäliitto 
oli ollut mukana kaikissa olennaisissa puukaupan kilpailun rajoittamisen järjes-
telyissä739. MTK itsekin tiedotti vuonna 1982 metsänhoitoyhdistysten hallituksille 
ja toimihenkilöille metsäyhtiöiden sopimasta yhteismyyntierien ja yhteisöjen puu-
määrien jakamisesta740. 

735 Zetterberg 1983, s. 104.

736 Vaara 1998, s. 38.

737 Metsäliitto lopettaa hankintapalvelun Etelä-Pohjanmaalla. Maaseudun Tulevaisuus 7.10.1999.

738 Niskanen, M. 2001, s. 205.

739 Raakapuukaupan kilpailunrajoitukset. Kilpailuviraston päätös 28.1.1992, s. 24.

740 Sopimus puunhankinnan kehittämisestä ... 1982.
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Metsänomistajiin päin Metsäliiton käyttäytyminen puunhankinnassa on muut-
tunut äärimmäisyydestä toiseen: täydellisistä toimituskaupoista 1950-luvulla täy-
delliseen toimituskauppojen torjuntaan 1990-luvulla741, 742. 

Vertailuksi todettakoon, että Uudenmaan metsäreviireissä puun yhteismyynnit, 
toimituskaupat ja reviirien hankintapalvelu ovat säilyneet. Ne poikkesivatkin met-
sänhoitoyhdistysten ja Metsäliiton välisestä hankintapalvelusta siinä, että reviiri-
en yhteismyynneissä puun ostotarjouksia otettiin kaikilta metsäyhtiöiltä ja puun 
toimitti ostajille tienvarteen reviirin organisaatio. Tehdastoimituksia metsäyhtiöt 
eivät reviireiltäkään hyväksyneet.

Metsäliitto on vastustanut tiukasti reviirien puunhankintamallia metsänhoitoyh-
distysten hankintapalvelussa. Se johti Pohjois-Savossa jopa metsänhoitoyhdistysten 
ja Metsäliiton väliseen kilpailuun metsänomistajien tarjoamasta puusta, kun Kuo-
pioon perustettiin 1960-luvulla kuituteollisuuden puunjalostusyritys Savon Sellu 
Oy. Monilla yhdistyksillä oli nimittäin pitkät perinteet puukaupassa ja reviirien 
kaltainen yhteismyyntitoiminta oli laajalle levinnyt743. Savon Sellun puunhankinta 
annettiin kuitenkin Metsäliiton vastuulle. Pystykauppojen osuus hakkuumäärästä 
on Pohjois-Savossa maan korkeinta tasoa. 

Metsänhoitoyhdistyksillä olisivat ilmeisesti olleet samat mahdollisuudet kuin 
metsäreviireillä kehittyä puunhankinnan palveluyrityksiksi, jos yhdistysten hank-
kimaa puuta olisi toimitettu ilman rajoituksia kaikille yhtiöille. Oli epärealistista 
pyrkiä tekemään Metsäliitosta yritys, joka itsekin puunjalostuksen yrityksenä välit-
täisi puuta muille puunjalostusyrityksille. Vähintään yhtä ratkaiseva syy yhdistysten 
hankintapalvelujen loppumiseen oli myös MTK:n ja Metsäliiton metsänhoitajien 
hurmaantuminen metsätraktoreiden näennäistehokkuuteen ja siitä johtunut puun-
myyjien ohjaaminen vuokraamaan hakkuualueet metsäyhtiöille pystykaupoilla.

5.3  Metsätilanomistajien liitto – yhteistyökumppaneiden  
 rahoittama seura 

Metsäalan kuntakohtaisten organisaatioiden ohjaava ote metsänomistajiin alkoi 
heiketä 1960-luvulta alkaen, kun yhä suurempi osa metsänomistajista asui muu-
alla kuin metsän sijaintikunnassa. Kun samanaikaisesti metsätalouden arvostelu 

741 Eräs Metsäliiton jäsen kertoo kokemuksiaan yrityksestä myydä puuta toimituskaupalla Metsäliitolle ja 
katsoo Metsäliiton “raivokkaimmaksi omistajien poishäätäjäksi omista metsistään”.(Kosonen 2002)..

742 Toimituspuun torjunnasta kerrotaan peitetysti Metsäliiton historiassakin. Kuitupuun käteismyyntierien 
kasvun kerrotaan aiheuttaneen puun liikatarjontaa ja pienentyneiden hankintamäärien vaikeuttaneen 
metsureiden työllistämistä (Zetterberg 1983, s. 250 ja 252). Nimitykset käteismyyntierien ja katkotun 
puun varastojen kasvu ovat teollisuuden yleisesti käyttämiä peitenimiä toimituspuun torjunnalle ja 
metsureiden työllistämisestä huolehtiminen peitenimi pystykaupoille, joilla työllistetään metsäkoneita eikä 
suinkaan metsureita.

743 Niskanen, M.2001, s. 91
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lisääntyi, heräsi metsänhoitajien piirissä huoli siitä, että arvostelu saisi kaikupohjaa 
kaupungeissa asuvien metsänomistajien keskuudessa.

Kaupunkilaisten metsänomistajien ohjaamiseksi luotiin suunnitelma kaupun-
kien metsäkerhoista. Suunnitelmaa ryhtyi toteuttamaan MTK:n metsäosasto, millä 
luotiin vaikutelma edunvalvonnasta myös kaupungeissa asuvien metsänomistajien 
metsätaloudessa. Kerhojen piirissä luodaan vaikutelmaa etujen ristiriidasta kaupun-
kilaisten ja metsän sijaintipaikkakunnan metsänomistajien välillä ja ilmoitetaan ker-
hojen ajavan kaupunkilaisten metsänomistajien etuja. Ensimmäinen metsäkerho 
perustettiin vuonna 1984 pääkaupunkiseudulle. Metsäkerhoista on rekisteröitynyt 
16 kerhoa metsätilanomistajien yhdistyksiksi. Lisäksi rekisteröimättömiä kerhoja 
vuonna 2003 oli 11 kpl744.

Metsäkerhot järjestävät metsätalouden neuvonta- ja keskustelutilaisuuksia sekä 
retkeilyjä metsä- ja kulttuurikohteisiin. Tilaisuuksiin kutsutaan esitelmöitsijöitä alan 
laitoksista, kuten metsäyhtiöistä, metsäntutkimuslaitoksesta ym. 

Metsäkerhojen toiminnan kustannukset rahoitetaan jäsenmaksuilla ja toimin-
ta-avustuksella, jonka kerhot saavat valtakunnalliselta keskuselimeltään Suomen 
metsätilanomistajien liitolta. Metsäyhtiöt, pankit, vakuutuslaitokset ym. yhteistyö-
kumppanit sponsoroivat metsäkerhojen toimintaa. Yhteistyökumppaneista enem-
män jäljempänä.

Metsäkerhojen kytkentä metsälaitosten ohjaukseen on varmistettu kerhojen 
toimihenkilöiden valinnoilla. Viime aikoihin saakka useimpien metsäkerhojen sih-
teerit ovat olleet metsälaitosten palveluksessa olevia henkilöitä. Samoin kuin met-
sälaitosten toimihenkilöt maaseudulla, myös metsäkerhojen sihteerit kaupungeissa 
valmistelevat ja ohjaavat kerhojen hallitusten päätöksiä. Myös esitelmöitsijöiden 
valinnoilla varmistetaan se, että kerhojen jäsenet saavat ”oikeita” neuvoja metsä-
taloutensa hoitamiseen745.

Metsäkerhoilla on, kuten edellä todettiin, valtakunnallinen keskuselin, Suomen 
metsätilanomistajien liitto ry (SMTOL). Sen taloudelliset suhteet jäsenyhdistyksiin 
ovat päinvastaiset kuin keskuselimen ja jäsenyhdistysten suhteet yleensä. Metsäti-
lanomistajien liitto nimittäin jakaa jäsenyhdistyksille vuosittain toiminta-avustusta, 
kun yleensä perusyhdistykset maksavat keskuselimen kustannukset jäseniltä peri-
tyistä jäsenmaksuista. 

Avustukset tekee mahdolliseksi liiton yhteistyökumppaneiden antama rahoitus, 
jolla luonnollisesti rahoitetaan myös liiton toiminnan kustannukset. Vuonna 2008 

744 Metsänomistajien on puhallettava yhteen hiileen. Maaseudun Tulevaisuus 21.5.2003.

745 Kirjoittaja valittiin äänestyksen tuloksena paikallisen metsäkerhon hallitukseen. Hallituksessa esitin 
erään vuosikokouksen esitelmän pitäjäksi professori Erkki Lähdettä, joka tunnetaan metsän jatkuvan 
kasvatuksen puolestapuhujana. Ehdotus herätti voimakasta vastustusta. Todettiin muun muassa, että 
hallituksen tulee suojella kerhon jäseniä, ettei heitä johdateta vääriin metsänhoidon menetelmiin ja että 
yhdistyksen maine kärsii, jos näin kiistelty henkilö kutsutaan esitelmöimään vuosikokoukseen. Lopulta 
hänet hyväksyttiin esitelmöitsijäksi, mutta ei vuosikokoukseen vaan erikseen järjestettävään metsänhoitoa 
käsittelevään kokoukseen.
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liiton kotisivulla kerrotaan yhteistyökumppaneiksi Bon Life Oy, Cumulus, Forelia 
Oy, Husqvarna, Lähivakuutus, Uittokalusto, UPM-Kymmene ja Viking Line. Vuon-
na 2002 yhteistyökumppaneita olivat ainakin Lähivakuutus, Elektrolux, Restel-
ketju, Taimi-Tapio, MTK, Osuuspankki, Metsäsäätiö, UPM-Kymmene, Stora-Enso 
ja Metsäliitto. 

Kun yritykset yleensä tukevat sellaista toimintaa, josta on niille taloudellista hyö-
tyä, herää kysymys SMTOL:n tukemisen antamasta hyödystä esimerkiksi hotelliket-
ju Cumulukselle, varustamokonserni Viking Linelle tai kodin koneita ja tekniikkaa 
myyvälle Elektroluxille. Asiakkuuden edistämisestä ei ole kysymys, sillä yhdistysten 
jäsenille ei yhteistyökumppanuutta eikä kumppaneita ole kerrottu.

Sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa neuvottelee liiton puheenjohtaja. 
Sopimukset ovat salaisia. Eräs liiton edustajakokoukseen valittu metsäkerhon edus-
taja kuvaa, kuinka ”SMTOL:n kokouksissa yhteistyösopimuksia on jälkeenpäin, ei 
koskaan etukäteen, kalvolla livautettu, mutta pyynnöistä huolimatta yhteistyö-
sopimuksista ei ole annettu jäljennöksiä johtokunnan jäsenille”.

Metsätilanomistajien liitto alkoi julkaista omaa lehteä vuonna 2005. Lehteä on 
lähetetty metsäkerhoille ilmaisjakeluna kerhojen jäsenille jaettavaksi. Lehden ra-
hoituksen, mukaan luettuna liiton puheenjohtajana toimivan päätoimittajan palkka, 
ilmeisesti maksavat liiton yhteistyökumppanit. 

5.4  Yhteismetsät

Yhteismetsät ovat metsänomistajien ohjaamisen tehokkain keino. Niistä on annettu 
erillinen yhteismetsälaki746, joka velvoittaa yhteismetsät käyttämään metsää kestä-
vään käyttöön perustuvan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Yhteismetsälain 
noudattamista valvovat metsäkeskukset. 

Metsätalouden ohjaaminen yhteismetsiä muodostamalla on jäänyt vähäiseksi. 
Vuonna 1987 oli maassa 135 yhteismetsää yhteispinta-alaltaan 490 000 hehtaaria, 
mikä on vajaa 3,5 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta747. 

Ensimmäiset yhteismetsät on perustettu vuoden 1886 metsälain nojalla. Pääosa 
yhteismetsistä on perustettu asutuslainsäädännön nojalla asutustilojen yhteismet-
siksi tai pienille tiloille annetut lisämaat on voitu antaa yhteismetsänä748.

Edellä kerrottiin, että vuoden 1851 lakia valmistellut komitea ehdotti yksityisen 
tilan pakollista liittämistä yhteismetsään erinäisissä tapauksissa. Samanlaisen eh-
dotuksen teki vuonna 1985 asetettu yhteismetsätyöryhmä. Sen ehdotuksen mukaan 
voitaisiin silloin, kun yhteismetsä muodostetaan maanomistajien sopimuksella, 

746 Yhteismetsälaki 109/14.2.2003

747 Yhteismetsätyöryhmän ... 1987, s. 1.

748 Yhteismetsätyöryhmän ... 1987, s. 1.
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liittää yhteismetsän sisälle jäävä vähäinen metsätalousalue yhteismetsään omistajan 
vastustuksesta huolimatta749. 

5.5  Päätelmät metsänomistajien edunvalvonnan  
 organisaatioista

5.5.1  meTsäliiTosTa kasvoi käenpoika

Lakisääteisillä metsänhoitoyhdistyksillä pyrittiin luomaan vastavoima kartelloitu-
neille metsäyhtiöille. Tarkoituksena oli luoda ”puunmyyjien kartelli”, kaikki metsän-
omistajat piiriinsä sulkeva puunmyyjien liittoutuma. Lakisääteisten yhdistysten to-
teuttamiseksi jouduttiin luomaan vastavoima myös MTK:n valtuuskunnalle. MTK:n 
sisälle perustettiin metsävaltuuskunta, maataloustuottajien liittojen metsäosastot 
korvattiin metsänhoitoyhdistysten liitoilla ja metsänomistajien edunvalvonta siirret-
tiin MTK:n piirielimiltä metsälautakuntien piirielimille, metsänhoitoyhdistyksille. 
Puunmyyjien kartellin ytimeksi tarkoitetusta Metsäliitosta tehtiin puunmyyjien 
etujärjestön yksi rakenneosa.

Järjestelyillä pyrittiin heikentämään MTK:n valtuuskunnan valtaa, koska se ei 
ymmärtänyt metsämiesten vilpitöntä tavoitetta puunmyyjien kartellin luomisesta 
lakisääteisillä metsänhoitoyhdistyksillä. Tavoite puunmyyjien kartellista epäonnis-
tui, mutta kartellia varten tehdyt järjestelyt ja niillä metsänomistajien etujärjestöön 
luotu tilanne jäivät jäljelle. Oli luotu tilanne, jossa metsänomistajien edunvalvon-
nasta oli eliminoitu edunvalvonta.

Tosin aluksi lakisääteisten metsänhoitoyhdistysten tulokset näyttivät lupaavilta. 
Niin kuin edellä todettiin, puun toimituskauppojen osuus hakkuumäärästä nousi 
1950-luvun alun noin 40 prosentista noin 70 prosenttiin saman vuosikymmenen 
puoliväliin tultaessa750, 751. 

Mutta tulokset jäivät lyhytaikaisiksi. Puunkorjuun ”rationalisoinnin” muotivir-
tauksen myötä MTK:n metsämiehet alkoivat 1960-luvulla tukea näennäistehokkai-
den metsätraktoreiden käyttöä ja siinä tarkoituksessa alkoivat ohjata puukauppoja 
pystykaupoiksi. MTK oli 1960-luvulla osapuolena luomassa metsäyhtiöiden osto- 
ja korjuualuejakoa, absoluuttisen täydellistä puunoston ja korjuutyön kartellia752. 
Vastavoiman luominen metsäyhtiöiden kartellille oli kääntynyt ylösalaisin. 

Vastaavasti Metsäliiton ja metsänhoitoyhdistysten suhde kääntyi 1960-luvulla 
ylösalaisin. Metsäliitto perustettiin 1930-luvulla tukemaan metsänhoitoyhdistysten 

749 Yhteismetsätyöryhmän ... 1987, s. 70.

750 Kahiluoto 1988, s. 19

751 Vaara 2010, s. 74

752 Vaara 2010, s. 84
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avustamia puukauppoja puun vientiyhtiönä. 1960-luvulla yhdistysten avustamat 
puukaupat alistettiin tukemaan Metsäliiton laajentumista. Metsäliitosta tuli ”kä-
enpoika”, joka alkoi torjua sekä operaatio vastavoiman tavoitetta, puunmyyjien 
toimituskauppoja, että niillä tavoiteltuja puunhinnan korotuksia753.

Ruotsinkielisellä Uudenmaan rannikolla toimivat metsäreviirit eivät alistuneet 
Metsäliiton puunhankintaorganisaatioksi, vaan toimittivat tarjousten perusteella 
puuta kaikille metsäyhtiöille. Reviirien toiminta-alueella puukaupat ovat säilyneet 
pääosalta toimituskauppoina, ja reviirit metsänomistajia avustavina puunhankin-
nan organisaationa. 

Erilainen käytäntö on saattanut johtua siitä, että ruotsinkielinen maataloustuot-
tajien järjestö, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC on säilynyt 
metsälautakuntien soluttautumiselta. Sen sisälle ei ole perustettu erillistä metsä-
valtuuskuntaa. Ruotsinkielisillä metsänomistajien liitoilla on edustajat MTK:n met-
sävaltuuskunnassa. 

Epäonnistuminen metsänhoitoyhdistysten kehittämisessä reviirien kaltaisiksi 
puunhankinnan organisaatioiksi johtui järjestelyistä, joita tehtiin yhdistysten pak-
kojäsenyyden toimeenpanemiseksi. Voidaan kysyä, olivatko järjestelyt tarpeellisia 
itse tavoitteen saavuttamiseksi? Olisiko vastavoima kartelloituneille metsäyhtiöille 
voitu luoda ilman yhdistysten pakkojäsenyyttä? Reviirien puunhankinnan palvelut 
ovat alkaneet jo 1930-luvulla. 

Metsänhoitoyhdistykset nimittäin kattoivat lähes koko maan jo ennen metsän-
hoitoyhdistyslain säätämistä. Yhdistysten järjestämiä puun yhteismyyntejä ohja-
sivat maataloustuottajien liittoihin perustetut metsäosastot. Liittoihin olisi voitu 
palkata metsäammattimies toiminnanjohtajan rinnalle. Metsänhoitoyhdistysten 
avustamien toimituskauppojen puuta olisi voitu myydä mille tahansa puunostajalle, 
niin kuin reviireissäkin. Metsäliitto olisi voinut edistää puun kysyntäkilpailua ensi 
sijassa puun viennillä. Valtakunnallisena keskuselimenä olisi voinut toimia MTK:n 
metsäosasto MTK:n valtuuskunnan alaisuudessa. 

5.5.2  TausTalla maaTalousvasTaiseT asenTeeT – Tuloksena viides  
 kolonna

Lakisääteisten metsänhoitoyhdistysten perustamiseen liittyvät järjestelyt eivät 
ilmeisesti olleetkaan ainoastaan MTK:n metsänhoitajien vaan koko metsänhoi-
tajakunnan tavoite. Sen taustalla voi nähdä ammattikunnan maatalousvastaiset 

753 Metsäliiton tehtaita ympäröivissä maakunnissa, Keski-Suomessa (Äänekoski Oy) ja Pohjois-Savossa 
(Savon Sellu Oy), puun pystykauppojen osuudet hakkuumäärästä olivat vuosina 1989-1991 maan 
korkeimmat (Vaara 1998, s. 83). Puun hinnat samoina vuosina Keski-Pohjanmaalla, jossa Metsäliiton 
jäsenten osuus metsänomistajista on tiettävästi maan korkein (Viitala, J. 2006, s. 117), olivat maan 
eteläpuoliskon alimmat kaikilla puutavaralajeilla (Vaara 1998, s. 45-48).
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asenteet754, 755, 756. Maatalouden organisaatiot oli muutamia vuosia aikaisemmin syr-
jäytetty metsänomistajien neuvonnasta, Nyt oli tullut vuoro syrjäyttää maatalouden 
organisaatio myös metsänomistajien edunvalvonnasta. 

Järjestelyillä luodusta metsävaltuuskunnasta tuli käytännössä metsälautakuntien 
toimielin, sillä valtuuskunnan jäsenet valitsi lautakuntien organisaatio. 
Metsälautakuntien piirihallinto, metsänhoitoyhdistykset, valitsi jäsenet yhdistysten 
liittoihin ja liitot valitsivat jäsenet metsävaltuuskuntaan. Valtuuskunnan jäseninä oli 
myös kaksi Tapion edustajaa vuoteen 1967 saakka ja siitä eteenpäin vuoteen 2006 
saakka kaksi Metsäliiton edustajaa, niin kuin edellä kerrottiin. Metsävaltuuskunta 
oli metsälautakuntien ”viides kolonna” MTK:n sisällä.

Metsäalalla ei juurikaan ole kiinnitetty huomiota metsänomistajien etujärjestön 
vinoutuneisiin rakenteisiin. Hallinnon yksiköille siirretty metsänomistajien edun-
valvonta on luonnollisesti arka aihe keskusteltavaksi tai tutkittavaksi. Meristön757 
mukaan keskustelu siitä, että edunvalvonta ajaa organisaatioiden, ei metsänomis-
tajien etuja, kuuluu metsäalan kolmen suurimman tabun joukkoon. 

Muutamat tutkijat ovat havainneet metsätaloudessa metsänomistajien edun 
vastaisia tapahtumia, mutta tulkitsevat ne ”metsänomistajien itsehallinnosta” joh-
tuviksi. Tulkinta on ristiriitaista, sillä itsehallinnon olettaisi tuottavan juuri päin-
vastaisia tuloksia.

Reunalan758 mukaan ”metsänomistajat sattuvat tekemään juuri sillä tavalla 
kuin monet muut metsätalouden eturyhmät ja yhteiskunta haluavat”. Reunala 
nimittää ilmiötä sisäsyntyiseksi pakoksi ja olettaa pakon syntyvän juuri ”metsän-
omistajien itsehallinnosta”. Hahtola759 on havainnut, kuinka ”Itsehallintojärjestel-
mä mahdollistaa tehokkaan lainvalvonnan ja neuvonnan, mutta toimii samalla 
pidäkkeenä metsänomistajien suunnasta nousevalle metsänhoito- ja puunkor-
juumenetelmien kritiikille”. 

Tutkijat havaitsevat aivan oikein näennäisen itsehallinnon kaventavan metsän-
omistajien oikeuksia. Itsehallinto kuitenkin selittää oikeuksien kaventumisesta vain 

754 Erik Arnkil kirjoitti vuonna 1966, että metsätyötä ei ole pidetty itsenäisenä ammattina, vaan maanviljelyksen 
sivuammattina, maatilojen varatyönä. Hän vaati maanomistuksen uudelleenjärjestämistä tai yksityismetsien 
yhteenliittämistä suurmetsiksi metsätöiden rationalisoinnin edistämiseksi (Arnkil 1966, s. 55).

755 Kullervo Kuusela ja Samuel Kaurinkoski kirjoittivat vuonna 1967, kuinka metsän ja pellon kokonaisuus on 
vanhentunut ajatus ja vaativat metsien yhdistämistä suurmetsiksi. ”Asian ydin ei ole siinä, että meikäläisillä 
maatiloilla metsä rajoittuu peltoon, vaan siinä, että metsälö rajoittuu toisiin metsälöihin ja nämä on voitava 
liittää laajemmiksi kokonaisuuksiksi, tapahtukoonpa tämä osuustoiminnallisesti tai missä muodossa 
tahansa” (Kuusela ja Kaurinkoski 1967, s. 58)

756 Metsäkoulun johtaja Pentti Launonen sanoi haastattelussa vuonna 1969, että ”metsätalous on erotettava 
omaksi kokonaisuudekseen maatilayrityksessä ja sitä on hoidettava kannattavuusnäkökohtien 
mukaisesti. Metsärahojen käyttäminen kannattamattoman maanviljelyn pönkittämiseen on lopetettava” 
(Hankintahinnasta tehdashintaan 1969).

757 Meristö 2007, s. 76

758 Reunala 1973b, s. 6.

759 Hahtola 2/1985a, s. 25. 
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toisen puolen, toinen puoli kavennetaan metsänomistajien edunvalvonnan elimi-
noimisella. 

5.5.3  edunvalvonnan eliminoinTi – oikeusTurvaTon järjesTelmä

Metsänomistajien edunvalvonnan kehittämisen tarkastelu antaa paradoksaali-
sen tuloksen; edunvalvonnan kehittämisen tavoitteena on ollut edunvalvonnan 
eliminointi. 

Metsänomistajilla ei todellisuudessa ole ollut aitoa edunvalvontaa lainkaan sen 
jälkeen, kun maanviljelysseurojen harjoittama metsänomistajien neuvonta vuon-
na 1928 lopetettiin ja seurojen metsäammattimiehet siirrettiin metsälautakuntiin. 
Totaalisesti edunvalvonta eliminoitiin edunvalvonnan kaappauksella vuonna 1942. 
Maataloustuottajien piirielimet siirrettiin muodollisestikin sivuun metsänomistaji-
en edunvalvonnasta ja edunvalvonta annettiin metsälautakuntien piirielimille, met-
sänhoitoyhdistyksille ja lautakuntien tytäryhtiöiksi perustetuille yhdistysten liitoille. 

Edunvalvonnan puuttumisen totaalisuutta kuvaa eräs tapaus, jossa kirkon työn-
tekijät nousivat puolustamaan metsänomistajia. Tornion rovastikunnan kokous otti 
keväällä 1971 käsiteltäväkseen mielivaltaiset puunmyyntikiellot ja niistä johtuneet 
polkuhintaan tehdyt maatilojen kaupat. Rovastikunta oli havainnut, kuinka metsän-
omistaja puunmyynnin estämisellä saatetaan niin suuriin taloudellisiin vaikeuksiin, 
että hän joutuu myymään tilansa. Uusi omistaja pääsee sitten myymään puuta rajoi-
tuksitta. Usein samat metsäammattimiehet, jotka antoivat puunmyyntikieltoja, itse 
ostivat tiloja. Rovastikunta arveli, että kysymyksessä oli laajalle levinnyt käytäntö, 
koska sen tiedossa oli suppealta alueelta useita tapauksia760.

Rovastikunnan kannanoton tuloksena tiloja ostellut metsälautakunnan metsäta-
lousneuvoja joutui eroamaan ja yksi tilakauppa purettiin hovioikeuden päätöksellä, 
jonka Korkein oikeus vahvisti epäämällä muutoksenhakuluvan761.

Metsänhoitoyhdistyksiin perustuvassa metsänomistajien edunvalvonnassa itse 
tehtävä, metsänomistajien edunvalvonta, on häivytetty käytännöllisesti katsottuna 
toiminnan ulkopuolelle. Metsävaltuuskunta määritellään säännöissä talouspoliit-
tiseksi keskuselimeksi – ei siis etupoliittiseksi. Valtuuskunnan tarkoitukseksi (1 §) 
tosin ilmoitetaan perhemetsänomistajien etujen ajaminen, mutta sen tehtäviin (2 
§) ei sisälly metsänomistajien edunvalvonta. Sääntöjen toisessa pykälässä määrä-
tään metsävaltuuskunnan tehtäväksi metsänhoitoyhdistysten edunvalvonta762, siis 
hallinnon elimien edunvalvonta.

760 Metsäkauppojen epäkohdat esillä Tornion rovastikunnassa. Pohjolan Sanomat 24.3.1971.

761 Korkeimman oikeuden päätös N:o 1302/19.91974.

762 Sääntöjen 2. pykälä kuuluu näin (MTK:n metsävaltuuskunnan ja metsäjohtokunnan säännöt): Metsä-
valtuuskunnan tehtävänä on: 1) käsitellä yksityismetsätaloutta koskevia laajakantoisia metsäpoliittisia 
ja metsätalouteen liittyviä markkinakysymyksiä sekä tehdä näitä koskevia päätöksiä  2) toimia metsän-
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Metsävaltuuskunnan määritteleminen talouspoliittiseksi eikä etupoliittiseksi 
keskuselimeksi johtuu tiettävästi metsävaltuuskunnan ja varsinaisen MTK:n val-
tuuskunnan välisestä kitkasta. MTK:n valtuuskunta katsoo, ettei se voi luovuttaa 
osaa etupoliittisesta vallastaan metsävaltuuskunnalle. Kitkaa kuvataan jäljempänä. 

Metsänhoitoyhdistystenkään säännöissä ei metsänomistajien edunvalvontaa 
mainita yhdistysten tehtävänä763. Lakisääteisyydestä ja yhdistysten hallintoelimen 
luonteesta johtuen yhdistykset eivät voi toimia metsänomistajien edunvalvojina764. 
Myös metsänhoitoyhdistysten liitot on eristetty metsänomistajien edunvalvonnasta 
liittojen ja metsälautakuntien välisellä työnjakosuosituksilla, joista kerrottiin edellä.

Edunvalvonnan puuttuminen näkyy konkreettisesti siinä, että metsänomista-
ja ei saa MTK:n metsäosastolta eikä metsänhoitoyhdistyksiltä tai niiden liitoilta 
enempää juridista kuin metsäammatillistakaan asiantuntija-apua, kun hallinnon 
viranomainen syyttää häntä metsälain rikkomisesta. Kirjoittajan tiedossa on kaksi 
tapausta, joissa työsuhde etujärjestöön katkesi, kun toisessa tapauksessa yhdistyk-
sen, toisessa yhdistysten liiton ammattimies avusti metsänomistajaa.

Etujärjestön asenteiden seurauksena säädöksiin sisältyvä valitusoikeus hallin-
non toimenpiteistä on muodollinen. Metsänomistajan on vaikea löytää tahoa, josta 
olisi saatavissa metsäammattimiehen asiantuntija-apua hallinnon kanssa syntyvissä 
kiistoissa. Sama käsitys on Jouko Juurikkalalla, jonka kirjoitusta edellä selostettiin. 
Hän katsoi, että metsänomistajilla ei ole mahdollisuuksia valvoa etujaan metsä-
lautakuntien mielivaltaisia vaatimuksia vastaan. Metsänomistajien oikeusturva on 
täysin olematon765. 

Edunvalvonnan puuttuminen metsänhoitoyhdistysten toiminnasta kätketään 
hämärtämällä edunvalvonnan ja palvelujen myynnin käsitteet. Yhdistysten työ-
palvelujen myyntiä kuvataan metsänomistajien edunvalvonnaksi, vaikka se todel-
lisuudessa on yritysluonteista tulojen hankkimista yhdistykselle. 

Esimerkiksi hakkuiden valvonta antaa yhdistyksille merkittäviä tuloja, vaik-
ka valvonta on jokseenkin näennäistä766. Yhdistyksillä ei riitä miehistöä hakkuun 
aikana valvomaan, ettei sahatukiksi kelpaavaa rungon osaa katkota kuitupuuksi. 
Tienvarsipinoissakaan sitä ei usein ehditä tarkastaa, koska hakattu puutavara pyri-
tään viemään pois välittömästi. Puunmyyjältä kuitenkin peritään korvaus myydyn 
puumäärän, ei todellisten valvontakustannusten perusteella.

hoitoyhdistysten edunvalvojana, metsänhoitoyhdistysten/ metsänomistajien liittojen keskuselimenä sekä 
ohjata näiden toimintaa 3) valita metsäjohtokunnan toinen puheenjohtaja ja muut metsäjohtokunnan 
jäsenet 6 §:n mukaisesti

763 Metsänhoitoyhdistyksen säännöt (Yksityismetsätalouden säädökset 1991)

764 Tapion taskukirjassa mainitaan metsänomistajien etujärjestöinä vain MTK:n metsävaltuuskunta ja 
metsänhoitoyhdistysten liitot, mutta ei metsänhoitoyhdistyksiä (Havu 1991).

765 Juurikkala 1971. Yksityiset metsänomistajat ja yhteiskunta

766 Entinen Metsäliiton toimihenkilö katsoo yhdistysten harjoittaman metsänomistajien edunvalvonnan 
puukaupoissa rakenteelliseksi epäkohdaksi. Yhdistys saa huomattavia tuloja pienellä työpanoksella, hän 
kirjoittaa (Punkari 2008)
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Kun hakkuissa metsänomistaja ja ehkä metsänhoitoyhdistyskin havaitsee run-
kojen virheellistä katkontaa tai muita puutteita, pääsee metsänhoitoyhdistys riita-
asian sovittelijana antamaan itsestään kuvaa metsänomistajien edunvalvojana. 
Metsäyhtiöt yleensä suostuvat yhdistyksen edustajan ehdottamaan korvaukseen, 
sillä harvojen tapausten rahalla sopiminen ilman julkisuutta on niille edullista, kun 
pääosassa hakkuita tukkipuun katkonta kuitupuuksi voi esteettä jatkua. 

Metsänhoitoyhdistysten näennäinen edunvalvonta on metsäyhtiöillekin edul-
lista, sillä se estää aidon edunvalvonnan nousemisen metsänomistajien piirissä. 
Siksi metsäteollisuus tukee lakisääteisten metsänhoitoyhdistysten ylläpitämistä. 
Metsänhoitoyhdistyslain yksimielinen säätäminen eduskunnassa vuonna 1998 ei 
olisi ollut mahdollista ilman metsäteollisuuden tukea.

Metsänhoitoyhdistykselle lakisääteisyys ja hallinnon sekä metsäyhtiöiden tavoit-
teiden mukainen toiminta turvaavat taloudellisen hyvinvoinnin. Noin puolet tuloista 
tulee metsänhoitomaksuista. Itse hankituista tuloista pääosa tulee metsänviljelyjen 
työnjohtokorvauksina, joita saadaan neuvomalla metsänomistajia päätehakkuissa 
avohakkuu/viljelyyn. Avohakkuu/viljelyllä myös tuetaan metsäyhtiöiden puunkor-
juuta, joiden valvonta antaa yhdistyksille tuloja. 

Metsänomistajien piirissä on ollut yrityksiä aidon metsänomistajien etujärjestön 
perustamiseksi, mitä MTK luonnollisesti on vastustanut. Muun muassa ministerinä 
ja maaherrana toiminut Esa Timonen perusti 1960-luvulla yhdessä kumppanei-
densa kanssa Yksityismetsänomistajien liiton. Timosen kertoman mukaan MTK 
käynnisti kampanjan liittoa ja häntä vastaan, mikä uhkasi hänen poliittisen uransa 
jatkumista. Timonen luopui liiton toiminnasta ja liiton toiminta sammui767, 768. Myös 
vuonna 1970 perustetun Suomen yksityismetsänomistajien liiton toiminta näyttää 
sammuneen. Liitto arvosteli erityisesti metsänhoitomaksua ja sillä toteutettua met-
sänhoitoyhdistyksen pakkojäsenyyttä. 

Nykyisin vuonna 1997 perustettu Ekometsätalouden liitto ja Pohjanmaalla toi-
miva Hyvän metsänhoidon yhdistys tarjoavat edunvalvonnan palveluja metsän-
omistajille. Niiden jäsenmäärä on kuitenkin pieni.

5.6  Metsäyhtiöt

5.6.1  meTsäyhTiöiden harjoiTTama meTsäTalouden ohjaus

Metsätalous ja puunjalostus ovat omia toimialojaan, joita liittää toisiinsa puuraaka-
aine. Puu tuotetaan metsätalouden toimialalla ja käytetään pääosalta puunjalos-
tuksen toimialalla. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä puunjalostusta vaan ainoastaan 

767 Esa Timonen suullisesti vuonna 2007

768 Viitala, J. 2004, s. 22.
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puuntuotantoa metsätalouden toimialalla. Suomessa kuitenkin metsätalouden ja 
puunjalostuksen välinen raja on hämärtynyt, minkä vuoksi tässä käsitellään myös 
metsäyhtiöitä metsätalouden toimijoina. 

Puuntuotannon ja -jalostuksen toimialojen laajuuden kummallakin toimialal-
la määrää yrityksen perustuotantopanoksen tehokkaan hyödyntämisen tavoite769. 
Metsätaloudessa perustuotantopanos on metsä (maa + puusto) ja puunjalostuk-
sessa tehdasinvestointi. Niiden tehokas hyödyntäminen ei edellytä toimintojen 
ulottamista toiselle toimialalle. Kumpikaan toimiala ei käytä muitakaan sellaisia 
tuotantopanoksia, joiden hyödyntäminen tehostuisi toisella toimialalla käyttämises-
tä. Toimialojen rajaksi muodostuu tehtaan portti. Metsän perustamisesta alkanut 
metsän hyödyntäminen puutavaralajeiksi päättyy puutavaroiden toimittamiseen 
tehtaan portille770 ja tehtaan portilta alkaa tehdasinvestoinnin hyödyntäminen pa-
peri- ym. tuotteiksi.

Suomea ja Ranskaa lukuun ottamatta kaikissa Euroopan maissa metsätalouden 
ja puujalostuksen toimialojen välinen raja määräytyy kuvatulla tehokkaan tuotan-
totoiminnan turvaavalla tavalla. Raakapuun kauppa metsäyhtiöiden ja metsän-
omistajien välillä on pääosalta toimituskauppaa, jossa puun toimittavat käyttö-
paikalle metsänomistajat itse tai yrittäjät metsänomistajien toimeksiannosta771, 772. 
Puunjalostusyritykset eivät yleensä tule omilla organisaatioillaan tehtaan porttien 
ulkopuolelle lainkaan.

Suomessa metsäyhtiöiden puunhankinnan osastot eivät rajoitu ostamaan yrittä-
jien toimittamaa puuta tehtaan portilla, vaan ovat perustaneet omat puuta tehtaalle 
hankkivat organisaatiot, metsäosastot. Niiden asema metsäyhtiössä on emoyhtiöstä 
erillisen liiketoimintayksikön asema773. Käytännössä metsäosastot ovat itsenäisesti 
johdettuja metsäyhtiöiden ”tytäryhtiöitä”.

Metsätalouden toimialalla metsäosasto on palveluja yrittäjiltä metsänomista-
jille välittävä yritys. Puumarkkinoilla metsäosastot välittävät puuta metsänomis-
tajilta metsäyhtiölle. Siinä ne ovat rinnastettavissa puunhankinnan yrityksiin sillä 
erolla, että yksityiset puunhankkijat toimittavat puun ostajalle kiinteään hintaan; 
metsäosastot sen sijaan puun hankinnassa muodostuneilla kustannuksilla. Metsä-
osastoilla ei siis ole kustannusvastuuta puun toimituksissa metsäyhtiöille774. Puun 
toimittajina metsäyhtiöille metsäosastoilla on monopoliasema.

Palvelujen markkinoilla metsäosastot välittävät puunkorjuun palveluja koneyrit-
täjiltä metsänomistajille. Palvelujen välittämisessäkin metsäosastoilla on monopolin 
asema. Monopoli luodaan sitomalla metsäyhtiön korjuutyön myynti puun ostoon 

769 Vaara 2010, s. 21

770 Vaara 2010, s. 22

771 Vaara 2010, s. 60

772 Puumarkkinoiden toimintaa koskeva selvitys 68/2009, s. 66

773 Stora Enson asiakaslehti ”Terve Metsä” joulukuu 2007

774 Vaara 2010, s. 63
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yhdeksi pystykaupan paketiksi. Pystykauppa piilottaa puun myyjältä sekä puun 
bruttohinnan että siitä etukäteen vähennetyt korjuun kustannukset. Pystykaupan 
sopimukseen kirjoitetaan vain jäännös, jota nimitetään kantohinnaksi. Metsäosastot 
siis korjaavat puuta puunmyyjän rahalla ilman kustannusvastuuta. 

Puun pystykaupan virallinen nimi on hakkuuoikeuden kauppa. Todellisuudessa 
kyseessä on hakkuualueen vuokraus puunostajalle775.

Metsänvuokrauksen puukauppatavalla metsäosastot ovat luoneet kaksisuuntai-
sen monopolin puun ja palvelujen markkinoille. Metsänomistajille myydään kor-
juupalveluja palvelujen myynnin monopolina ja metsäyhtiöille toimitetaan puuta 
puun toimitusten monopolina. Kustannusvastuuta kumpaankaan suuntaan met-
säosastoilla ei ole. 

Kaksisuuntainen monopoli tekee myös metsäosastojen harjoittamasta metsä-
talouden ohjauksesta kaksisuuntaista. Metsäosastot ohjaavat sekä metsänomista-
jien että metsäyhtiöiden käyttäytymistä. Metsänomistajat ohjataan metsänvuok-
rauksiin, joilla otetaan metsänomistajilta oikeus hallita yrityksensä metsätaloutta. 
Metsäyhtiöt ohjataan hyväksymään metsäosastojen monopoli puun toimituksissa, 
vaikka se todennäköisesti nostaa yhtiöiden puukustannuksia ja vaikeuttaa puun 
tuloa markkinoille776. 

5.6.2  puunjalosTuksen vaikea alku – sahojen kurisTuslaki

Metsien teollisen käytön päämuotoja olivat 1800-luvun puolivälissä puun hiiltämi-
nen rautateollisuuden tarpeisiin ja puun sahaus rakentamien tarpeisiin. Vuoden 
1851 metsäasetuksella otettiin valtion metsien käytössä uusi suunta; tavoitteeksi 
otettiin metsien säästäminen vuoriteollisuuden tarpeita varten777. Tavoite periytyi 
Ruotsin metsäpolitiikasta, jossa vuoriteollisuuden puuntarpeen turvaamisesta met-
sien käytön sääntelyllä oli 1600-luvulla kasvanut ruotsalaisen elinkeinopolitiikan 
eräs keskeisimmistä opinkappaleista778. 

Metsien säästämisen politiikka kohdistui ensisijaisesti sahateollisuuteen, jolla 
oli metsiä hävittävän toimialan maine. Metsäasetuksen antamisen päätarkoitus oli 
sahateollisuuden rajoittaminen; vasta toisella tilalla oli uudisasutuksen rajoittami-
nen valtion metsissä, jota on käsitelty edellä.

Sahateollisuutta oli rajoitettu voimakkaasti jo ennen metsäasetuksen antamista 
ja uusi metsäasetus toi lisää rajoituksia. Markku Kuisma kuvaa, kuinka sahayrittäjiä 

775 Vaara 2010, s. 27

776 Vaara 2010, s. 63

777 Kuisma 1993, s. 181

778 Kuisma 1993, s. 57.
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alettiin kohdella kuin paloviinan polttajia tai ehdonalaiseen päästettyjä vankeja, ja 
nimittää uutta metsäasetusta ”sahojen kuristuslaiksi”779, 780. 

Vuoden 1851 metsäasetuksen ”isä” oli senaatin talousosaston varapuheenjoh-
taja Lars Gabriel von Haartman, aikakautensa johtava suomalainen valtiomies-
byrokraatti. Hän kaavaili metsätaloudelle kestävän kehityksen ohjelmaa. Kun hä-
nen johdollaan samanaikaisesti rajoitettiin puuta käyttävää sahateollisuutta eikä 
hän nähnyt rautateollisuudellakaan suurta tulevaisuutta, on herätetty kysymys: 
ohjelmaa mitä varten? Ohjelman sisällöstä ei Haartmanilla itselläänkään liene ol-
lut selvää kuvaa. Hän vain osittain vaistonvaraisesti pyrki turvaamaan metsien 
säilymisen781, 782. 

”Sahojen kuristuslakia” asettui vastustamaan lehtimies, tuleva senaattori ja kan-
sallisfilosofi J.V. Snellman. Hän tuli leimautuneeksi kestävän kehityksen vastus-
tajaksi, sillä hän jakoi Haartmanin ja koko aikakauden yleisen käsityksen metsien 
pikaisesta loppumisesta. Mutta Snellmanille, päinvastoin kuin von Haartmanille, 
se ei ollut jarrutettava vaan vauhditettava kehityssuunta. Snellmanin mielestä oikea 
tie oli realisoida nopeasti metsissä piilevä pääoma ja saattaa se kasvamaan korkoa 
korolle ja samalla metsämaa pelloksi ja niityksi783.

Snellman tarkensi käsityksiään metsien taloudellisesta merkityksestä tehtyään 
vuonna 1847 laajan ulkomaanmatkan Keski-Euroopan useihin puutavarakaupan 
keskuksiin ja kuuluisaan saksalaiseen Tharandin metsäopistoon. Matkan tulok-
sena hän alkoi korostaa järkiperäistä metsänhoitoa, metsänviljelyn ja valtiollisen 
metsätalouden tärkeyttä eli juuri samoja tekijöitä kuin von Haartmankin. Mutta 
senaatin päälliköstä poiketen hän painotti tässä yhteydessä yksityismetsänomista-
jien ja sahayrittäjien vapauden siunauksellisuutta metsävarojen hyödyntämisessä 
eikä hänen perusnäkemyksensä maatalouden ensisijaisuudesta järkkynyt784.

Metsien tulevaa merkitystä maan taloudelle ei kukaan osannut ennakoida 
1800-luvun puolivälissä. von Haartman oli oikeassa korostaessaan metsävarojen 
kestävää kehittämistä, mutta väärässä uskoessaan tavoitteiden toteutuvan sahate-
ollisuutta kuristamalla. Snellman puolestaan oli oikeassa nojautuessaan metsäte-
ollisuuden tuomien rahavirtojen rooliin talonpojan nousussa, mutta väärässä us-
koessaan metsäteollisuuden jäävän väliaikaiseksi ilmiöksi785.

Virhetulkintojen lähde oli kaikissa tapauksissa aikalaisten käsitys metsien riit-
tävyydestä. Kaikki ajan merkit vahvistivat kuvaa metsien huonosta tilasta. Ei voitu 
päätyä muihin kuin pessimistisiin päätelmiin.

779 Kuisma 1993, s. 184

780 Kuisma 1993, s. 198

781 Kuisma 1993, s. 186

782 Parpola ja Åberg 2009, s. 24

783 Kuisma 1993, s. 187

784 Kuisma 1993, s. 188

785 Kuisma 1993, s. 191
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Kuitenkin jo 1800-luvun puolivälissä oli varsin laajalle levinnyt käsitys metsä-
teollisuudesta Suomen luontaisena vienti- ja suurteollisuutena. Sahateollisuuden 
rajoitusten vastustajat hämmästelivätkin, mikä valtiontaloudellinen viisaus sisältyy 
siihen, että vaikeutetaan sitä ainoaa tulonlähdettä, minkä maan luonto ja ilmanala 
on meille antanut786. Vuosisadan lopulla tapahtunut puunjalostuksen raju kehitys 
vahvisti käsitystä ratkaisevasti787.

Sahateollisuus vapautettiin rajoituksista ja rasituksista vaiheittain. Höyrysahojen 
perustaminen laillistettiin vuonna 1857 ja 1860-luvulla poistettiin sahauskiintiöt 
ja muutkin sahauksen rasitukset. Näin suomalaiset sahayrittäjät olivat 1860-1870 
-lukujen vaihteeseen mennessä päässeet samoille lähtöviivoille tärkeimpien kil-
pailijoiden kanssa788. 

Puunjalostuksessa alkoi kokonaan uusi luku, kun Saksassa opittiin vuonna 1844 
valmistamaan puuhiokkeesta paperia. Siihen saakka paperia oli valmistettu lump-
pukuidusta. Ensimmäisen vaatimattoman puuhiomon Suomeen pystytti viipurilai-
nen apteekkari Kinterinkoskeen lähelle Viipuria vuonna 1859. Alan läpimurroksi 
Suomessa muodostuivat vuori-insinööri Knut Fredrik Idestam’in Tammerkosken 
partaalle vuonna 1865 perustama pieni hiomo ja Nokianvirran äärelle vuonna 1869 
rakentama suurempi hiomo. 

Samanaikaisesti hioketeollisuuden kanssa alkoi levitä kemiallinen menetelmä 
puumassan valmistamiseksi. Menetelmää oli kehitelty 1850-luvulla Yhdysvalloissa, 
Englannissa ja Ranskassa lähes samanaikaisesti ja ensimmäiset kaupalliset sovel-
lutukset menetelmä saavutti 1870-luvulla. Suomessa ensimmäinen ns. Sinclairin 
soodamenetelmää käyttänyt Nurmen selluloosatehdas aloitti toimintansa 1876. Se 
kuitenkin lopetti toimintansa jo 1880. Samana vuonna tamperelainen apteekkari 
E.J. Granberg perusti omistamansa hiomon ja paperitehtaan yhteyteen Suomen 
toisen selluloosatehtaan, joka säilyi pysyvästi käynnissä789.

Sulfaattisellusta ei kuitenkaan tullut Suomen kemiallisen metsäteollisuuden lä-
pimurron lippulaivaa. Lippulaiva tuli sulfiittisellusta. Se oli parempilaatuista ja sen 
raaka-aine oli kuusi, jota Suomessa oli yllin kyllin. Suomessa ensimmäisen sulfiit-
titehtaan perusti edellä mainittu Knut Fredrik Idestam Nokialle vuonna 1884790. 
Paperin valmistaminen puusta aloitti uuden luvun myös metsätaloudessa, sillä se 
lisäsi sahatukkeja pienimittaisemman puutavaran kysyntää voimakkaasti.

Vaikka suurteollisuuden taloudellinen painoarvo oli 1800-luvulla vähäinen, sen 
poliittinen ja ideologinen vaikutus oli suuri eikä vähiten teollisuus- ja virkaeliitin yh-
teenkietoutumisen ansiosta. Virkamieseliittiä yhdistivät yrittäjiin monet sosiaaliset, 

786 Kuisma 1993, s. 192

787 Kuisma 1993, s. 192

788 Kuisma 1993, s. 201

789 Kuisma 1993, s. 257

790 Kuisma 1993, s. 257
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kulttuuriset ja taloudelliset siteet, sillä teollisuus oli alkanut jo 1700-luvun lopulla 
edistää elinkeinotoimintaa ymmärtävien virkamiesten nimittämistä hallintokoneis-
toon.. Suurteollisuutta suosittiin teollisuutta palvelevan infrastruktuurin rakenta-
misella. raha- ja rahoitusolojen ja koulutusjärjestelmän kehittämisellä sekä vanhan 
säätely- ja tukijärjestelmän ohjaamisella suurteollisuutta suosivaan suuntaan791.

5.6.3  vihreä vallankumous ja poliiTTinen karTelli

Suurteollisuuden ja sen myötä metsäteollisuuden mahdollisuudet vaikuttaa maan 
politiikkaan heikkenivät ratkaisevasti, kun säätyvaltiopäivät korvattiin yksikamari-
sella eduskunnalla vuonna 1906. Kauppa ja teollisuus olivat siihen saakka hallinneet 
kutakuinkin täydellisesti porvarissäätyä ja myös aatelis- ja ritarisäädyssä liikemaa-
ilmalla oli vaikutusvaltainen asema. Poliittisen vallan demokratisoituminen, puo-
lueiden esiinmarssi ja valtiollinen itsenäisyys toivat poliittisen vallan käyttäjiksi 
suomalaisen talonpoikaiston ja sen keskiluokkaiset liittolaiset. Markku Kuisman 
mukaan metsäkapitalismi joutui talonpoikaisdemokratian armoille792.

Metsäteollisuuden ainoaksi keinoksi sopeutua uusiin valtarakenteisiin nähtiin 
teollisuuden vaikutuksen lisääminen valtiomahtien kaikilla tasoilla. ”Se saattoi ta-
pahtua vain tehostamalla teollisuuden panosta eduskuntavaaleissa, edistämällä 
elinkeinoelämää ymmärtävien virkamiesten nimityksiä hallintokoneistoon, pyr-
kimällä omien edusmiesten välityksellä osalliseksi hallitusvaltaan ja vaikutta-
malla yhtä aikaa yleiseen mielipiteeseen ja päättäjiin tutkimusten, selvitysten ja 
teollisuuden merkitystä valaisevan propagandan avulla”793, kirjoittaa Kuisma.

Talonpoikaisdemokratian seurauksia oli muun muassa metsäyhtiöiden maati-
lojen oston rajoittaminen. Rautaruukit olivat jo 1600- ja 1700-luvuilla turvanneet 
hiilensaantia ostamalla talonpoikien vuokraoikeudella hallitsemia kruununtiloja, 
joiden ostoon niille oli annettu etuosto-oikeus794. Suuryhtiöiksi kasvaneet metsäyh-
tiöt jatkoivat tilojen ostoa 1800-luvulla. Talonpoikaisto ryhtyi vastustamaan ostoja, 
minkä seurauksena eduskunta sääti metsäyhtiöiden maanhankintaa rajoittavan lain 
vuonna 1915. Sitä seurasi torpparivapautuslaki vuonna 1917, jonka toimeenpanoa 
ei kuitenkaan ehditty aloittaa ennen vuoden 1918 sisällissotaa. Metsäteollisuuden 
näkökulmasta nähtynä punaista kansannousua seurasi ”vihreä vallankumous”, ra-
dikaalien maareformien aalto795. 

791 Kuisma 1993, s. 108, 190, 527

792 Kuisma 1993, s. 524

793 Kuisma 1993, s. 527

794 Kuisma 1993, s. 109

795 Kuisma 1993, s. 526
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Heikentynyt asema maan sisäpolitiikassa pakotti metsäyhtiöt myös tiivistämään 
yhteistoimintaansa. Joulun alla 1918 perustettiin Suomen puunjalostusteollisuuden 
keskusliitto. Markku Kuisma nimittää tapahtumaa ”poliittisen kartellin” perusta-
miseksi796, 797. 

Metsäyhtiöitä liitti toisiinsa kaksi asiaa: metsä ja vienti. Etualalle nousi selvästi 
metsä. ”Tärkein ja kiireellisin tehtävä oli teollisuuden raaka-ainehuollon turvaa-
minen puolustamalla yhtiömaita, yritysten toimintavapautta ja viime kädessä 
suurteollisen metsäkapitalismin etenemismahdollisuuksia agraarien ja ’maa-
talouspuoluetta’ myötäilevien valtiomahtien hyökkäyksiltä.”, kirjoittaa Markku 
Kuisma798.

Vihreä vallankumous jatkui toisen maailmansodan jälkeisessä asutustoimin-
nassa. Vuoden 1945 maanhankintalaki vähensi metsäyhtiöiden metsänomistusta 
noin 30 prosenttia. Uusia maanjakoehdotuksia vastaan ryhdyttiin taistelemaan ke-
räämällä keskusliiton toimesta varoja maata omistavilta yrityksiltä. Varoilla muun 
muassa laajennettiin Maanomistajien keskusliittoa, joka oli perustettu vuonna 1945 
puolustamaan vanhojen maanomistajien etuja. Myös kokoomukselle myönnettiin 
vuonna 1953 pienehkö avustus kuluihin, joita oli aiheutunut menestyksellisestä 
toiminnasta asutuskysymyksessä799. 

Samaan aikaan metsäteollisuus pyrki pysäyttämään kommunistien etenemisen, 
minkä nähtiin uhkaavan vakavasti kaikkea sitä, mitä teollisuuden johtomiehet ar-
vostivat. Keskeinen toimintamuoto oli vaalirahoituksen jakaminen poliittisille puo-
lueille ja ”teollisuutta lähellä oleville”. kansanedustajaehdokkaille. Kun vaalirahan 
päätavoitteena oli kommunismin vastustaminen, jouduttiin vaalitukea jakamaan 
paljon myös maalaisliitolle, SDP:lle ja ay-aktiiveille, vaikka näiden ryhmien toiminta 
talous- ja sosiaalipolitiikan aloilla kävi metsäteollisuudelle kalliiksi800. 

Vaalirahoituksen keräämisen ja jakamisen hoiti Puunjalostusteollisuuden kes-
kusliitto. Varat kerättiin kolmeltakymmeneltä suurimmalta metsäteollisuuden yri-
tykseltä myyntiyhdistysten kautta. ”Poliittisten rahojen” nimellä tunnettuja varoja 
ei viety Keskusliiton kirjanpitoon, vaan erilliseen ”Tutkimus- ja valistusrahastoon”. 
”Poliittinen budjetti” oli 1950-luvulla suurempi kuin keskusliiton varsinainen bud-
jetti. Poliittista rahoitusta koskevat asiakirjat pyrittiin hävittämään801.

Virkaeliitin tuesta merkityksellisin on ollut metsäalan virkaeliitin tuki metsäte-
ollisuudelle. Asennoitumisessa talonpoikiin ja yhtiöiden metsänomistukseen met-
sänhoitajien henkinen kartelli ja metsäteollisuuden poliittinen kartelli ovat löytäneet 

796 Kuisma 1993, s. 527

797 Nimi muutettiin vuonna 1973 Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitoksi ja Metsäteollisuus ry:ksi vuonna 
1992

798 Kuisma 1993, s. 528

799 Jensen-Eriksen 2007, s. 311-314

800 Jensen-Eriksen 2007, s. 88, 89

801 Jensen-Eriksen 2007, s. 90
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helposti toisensa. Kummankin pyrkimykset yleiseen mielipiteeseen ja päättäjiin 
vaikuttamisessa ovat olleet yhdenmukaiset. Metsäteollisuutta ymmärtävien henki-
löiden nimittämisessä johtaviin tehtäviin on päästy niin pitkälle, että metsänomista-
jien etujärjestön MTK:n metsäjohtajaksi nimitettiin vuonna 1989 metsäteollisuuden 
osastopäällikkö. Vastavuoroisesti MTK:n johdon epäsuosioon joutunut teollisuutta 
ymmärtävä metsäjohtaja kutsuttiin metsäteollisuuden johtajaksi vuonna 1973. 

Voidaankin todeta, että ehdonalaisiin vankeihin 1850-luvulla verratusta saha-
teollisuudesta oli 1970-luvulle tultaessa kasvanut metsäalaa suvereenisti hallitse-
va metsäteollisuus. Lauri Kirves kuvaa vuonna 1973 tulosta saavutuksena, josta 
puunjalostuksen pioneerit 1910- ja 1920-luvuilla olivat nähneet unta. Unessa maan 
kaikki metsät olivat käytössä ja maa oli sen tuloksena kasvanut varallisuuteen ja 
kukoistukseen802. 

5.6.4  meTsäyhTiöiden karTelloiTuminen meTsäTalouden  
 ohjaamisen keinona 

Metsäyhtiöiden vahva valta metsäalalla näkyy puumarkkinoilla puunoston kartel-
leina. Ne ovat perintöjä kaukaa menneisyydestä. Kun talonpojista tehtiin vuoden 
1789 Yhdistys- ja Vakuuskirjalla täysivaltaisia maanomistajia, joutuivat rautaruukit 
ja sahat perustamaan puunhankintansa kauppasuhteisiin. Se pakotti puunostajat 
etsimään keinoja puun saannin turvaamiseksi kohtuulliseen hintaan. Yksi keino 
olivat keskinäiset herrasmiessopimukset, joilla rauhoitettiin raaka-ainehankintaa 
tuhoisalta kilpailulta803. 

Metsäyhtiöiden yhteistoiminta voi olla monen tasoista. Matalin taso on puun 
hintakartelli, jossa sovitaan vain puun ostohinnoista. Sitä syvempi taso on puu-
nostokartelli, jossa sovitaan puun hankinta-alueista eli jaetaan yksinosto-oikeuksia 
tietyillä alueilla oleviin metsiin. Syvin taso on puunoston ja korjuutyön kartelli. Se 
syntyy, kun kaikki metsäyhtiöt ottavat puukauppatavaksi hakkuuoikeuden kaupan, 
mikä tarkoittaa hakkuualueen vuokrausta metsäyhtiölle.

Hinta- ja ostokartellit ovat markkinataloudessa muillakin toimialoilla yleisesti 
esiintyviä kilpailun rajoituksia. Ne eivät yleensä merkittävästi heikennä maan elin-
keinoelämän toimivuutta. Sen sijaan metsänvuokrauksilla toimeenpantu puunoston 
ja korjuutyön tuplakartelli on eliminoinut puunhankinnasta liiketaloudellisessa tu-
losvastuussa toimivat yritykset ja niiden mukana markkinatalouden järjestelmän. 
Puunkorjuusta on tullut metsäyhtiöiden johtamaa puunmyyjien kollektiivitaloutta, 
jota on kuvattu taustatutkimuksissa. 

802 Jensen-Eriksen 2007, Kirjan ”Läpiimurto” motto

803 Kuisma 1993, s. 114
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Metsäyhtiöiden yhteistoiminta puun hinta- ja ostokartelleina on Kahiluodon 
mukaan ollut ainakin 1900-luvun alusta alkaen vallitseva järjestely metsäyhtiöiden 
puunhankinnassa. Kahiluoto on kuvannut kartelleja yksityiskohtaisesti804. Tässä 
tutkimuksessa niiden kuvaus sivuutetaan. 

Sekä puunostokartellin että korjuutyön myyntikartellin luomisessa metsänvuok-
raus on tehokas väline. Kauppatapaa on toimituskaupan vaihtoehtona harjoitettu 
yhtä kauan kuin puukauppaakin, mutta puunostokartellin ja korjuutyön kartellin 
välineenä sitä alettiin laajamittaisesti käyttää vasta 1960-luvullä. 

Metsänvuokrauksesta tehtiin puun ostokartellin väline kytkemällä siihen lei-
mikkokauppa eli hakkuualueen kaikkien puutavaralajien myynti yhdelle puunos-
tajalle. Aiemmin oli hakkuuoikeus voitu rajoittaa vain tiettyyn puutavaran lajiin: 
Tukeista ja kuitupuusta oli voitu tehdä erilliset pystykaupat eri ostajien kanssa805. 
Leimikkokaupan seurauksena yhtä puutavaralajia käyttävät yritykset, kuten sahat, 
joutuvat ostamaan myös kuitupuuta ja myymään sen edelleen integroituneille met-
säyhtiöille. Kuitupuun ja hakkeen kaupat ovat metsäyhtiöille tehokas keino rajoittaa 
sahayritysten tuomaa kilpailua tukkipuun ostossa 806, 807.

Metsäyhtiöiden pyrkimyksen hallita puunkorjuuta korjuutyön kartellilla ilmoi-
tetaan johtuvan tarpeesta ajoittaa hakkuut tehtaiden puunkäytön mukaiseksi ja 
tarpeesta ohjata tukkirunkojen katkontaa sahatavaran tilausten mukaiseksi. To-
dellisuudessa pyrkimys puunkorjuun hallitsemiseen johtunee metsäkoneiden työl-
listämisen tarpeesta. Puunmyyjien ohjaaminen metsänvuokrauksiin alkoi 1960-lu-
vulla samanaikaisesti, kun metsätraktorit otettiin käyttöön Niiden työllistämiseksi 
tarvittiin kustannusten piilottaminen puun ja korjuutyön kauppojen paketilla, sillä 
metsätraktorit eivät olleet kustannuksiltaan kilpailukykyisiä silloin käytössä olleiden 
maataloustraktoreiden kanssa808. Viime vuosina metsänvuokrausten osuus hakkuu-
määristä on ollut yli 80 prosenttia. 

5.7  Organisaatioiden järjestämisen tulokset 

5.7.1  meTsäalan epäsymmeTrinen kolmikanTa – kulTTuurinen  
 värisuora

Edellä on tarkasteltu metsätalouden organisaatioiden historiallista kehitystä, jär-
jestämistä ja sen tuloksia. Järjestämisen keskeisiä tuloksia ovat parlamentaarisen 
hallinnon eliminoiminen juridisesta toimintaympäristöstä ja itsenäisen metsän-
omistajien ammattiliiton eliminoiminen sosiologisesta ympäristöstä. Taustatutki-

804 Kahiluoto 1988

805 Kahiluoto 1988, s. 5

806 Kahiluoto 1988, s. 5

807 Vaara 2010, s. 87

808 Vaara 2010, s. 69
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muksissa on lisäksi havaittu markkinatalouden järjestelmän eliminoiminen talou-
dellisesta ympäristöstä. Tapahtumat ovat edenneet siinä järjestyksessä, että ensin on 
eliminoitu parlamentaarinen hallinto, sen jälkeen metsänomistajien edunvalvonta 
ja lopuksi markkinatalous. 

Markkinatalouden eliminoiminen on vienyt metsänomistajilta oikeuden har-
joittaa metsätaloutta yritystoimintana. Metsänomistajien edunvalvonnan elimi-
noiminen on vienyt metsänomistajilta oikeuksien puolustamisen mahdollisuudet. 
Parlamentaarisen hallinnon eliminoiminen on nostanut vallankäyttäjiksi metsäalan 
eturyhmät ja niihin perustuvan hallinnon. Eturyhmistä ja hallinnosta on muodos-
tunut metsätalouden yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön kolmen päätoimijan 
ryhmä. Juridisessa ympäristössä päätoimija on metsätalouden korporatiivinen hal-
linto, sosiologisessa ympäristössä metsänomistajien etujärjestö ja taloudellisessa 
ympäristössä metsäyhtiöt.

Metsäalan kolme päätoimijaa muodostavat metsäalalla samanlaisen eturyhmis-
tä ja hallinnosta koostuvan kolmikannan kuin yleisen elinkeinoelämän alalla on 
työntekijöiden, työnantajien ja julkisen vallan muodostama kolmikanta. Metsäalan 
kolmikannassa työntekijöitä vastaavat metsänomistajat, työnantajia metsäyhtiöt ja 
julkista hallintoa metsäkeskukset.

Eroa metsäalan ja elinkeinoelämän kolmikantojen välillä on siinä, että elinkei-
noelämän ryhmät eivät välittömästi ohjaa toisten ryhmien toimenpiteitä eivätkä 
toimijoina osallistu markkinoiden tapahtumiin. Ne ainoastaan toteuttavat perus-
tehtäväänsä eli eturyhmät jäsentensä edunvalvontaa elinkeinoelämän sosiologises-
sa toimintaympäristössä ja julkinen valta elinkeinoelämän tukitoimia juridisessa 
toimintaympäristössä. Elinkeinoelämän tapahtumia taloudellisessa toimintaym-
päristössä ohjaavat markkinat ja niiden toimijoina yritykset.

Sen sijaan metsäalan kolmikannan ryhmät osallistuvat oman perustehtävänsä 
ohella myös muiden ryhmien toimintaan. Metsänomistajat ja metsäyhtiöt osal-
listuvat hallinnon toimintaan juridisessa toimintaympäristössä nimeämällä hal-
lintoelimeen edustajia. Hallinto ja sen jäseninä metsäyhtiöt ohjasivat ja nykyisin 
valvovat metsänomistajien etua valvovien metsänhoitoyhdistysten käyttäytymistä 
sosiologisessa toimintaympäristössä vuoteen 1996 saakka.

Metsäalan päätoimijat eivät ole päätoimijoita ainoastaan metsätalouden toimin-
taympäristössä, vaan myös tuotantotoiminnassa. Ne ovat vallanneet metsätalouden 
palvelut päätoimijoiden monopoleiksi. Se on vinouttanut markkinataloudessa nor-
maalisti kysyntälähtöiset palvelut tuottajalähtöisiksi palveluiksi. Metsänomistajien 
etujärjestö myy monopolina puunkasvatuksen ja metsäasiantuntijan (neuvonnan) 
palveluja, metsäyhtiöt monopolina korjuun ja kuljetuksen palveluja ja metsäkes-
kukset monopolina metsäsuunnittelun ja valtion tukemien töiden palveluja sekä 
puuntaimia.

Kaikissa kolmikannan ryhmissä käytännön tapahtumia panevat toimeen met-
sänhoitajien johtamat johto-organisaatiot. Metsänomistajien ryhmän johto-orga-
nisaatio on MTK:n metsäosasto, metsäyhtiöiden johto-organisaatioita ovat metsä-
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osastot ja valtion johto-organisaatio on korporatiivinen hallinto, metsäkeskukset. 
Johto-organisaatiot ovat käytännössä itsenäisiä toimintayksiköitä, sillä ryhmien 
varsinainen johto ei juurikaan osallistu niiden johtamiseen. Metsänhoitajat siis 
päättävät kaikkien kolmikannan ryhmien käyttäytymisestä metsäalalla. 

Metsänhoitajien yhteisön tiiviin yhteishengen vaikutuksesta metsäalan johto-
organisaatiot ohjaavat metsänomistajia keskinäisessä yhteistoiminnassa. Yhteistoi-
minta on liittänyt metsänomistajien ja metsäteollisuuden eturyhmät sekä korpo-
ratiivisen hallinnon tiiviiksi kokonaisuudeksi. Kilkin käyttämää Oy Metsä-Suomi 
nimitystä809 soveltaen voidaan puhua Oy Metsä-Suomi konsernista. 

Konsernia johdetaan johto-organisaatioiden keskinäisellä työnjaolla. Metsä-
osastot ovat johtoryhmä, joka koordinoi johto-organisaatioiden toimintaa metsän 
tapahtumissa. Korporatiivinen hallinto hoitaa metsäalan yhteiskuntasuhteita ja 
MTK:n metsäosasto ylläpitää yhteiskuntarauhaa metsänomistajiin päin. Edellä jo 
todettiin metsätalouden tuotantotoiminnassa toteutettu reviirijako. 

Johto-organisaatiot kohtaavat virallisesti metsäalan korporatiivisessa hallin-
nossa. Siinä hallinnon johto-organisaatiota edustavat hallinnon toimihenkilöt kä-
siteltävien asioiden valmistelijoina ja esittelijöinä. Hallintoelimessä on edustajia 
metsänomistajien ja metsäyhtiöiden lisäksi muistakin metsäalan etu- ja sidosryh-
mistä. Heidän vaikutuksensa metsätalouden tapahtumiin on vähäinen, sillä niistä ei 
päätetä kokouspöydässä vaan käytännön toimissa. Julkisen vallan edustajat hallin-
toelimessä edustavat kapeita metsäalan alueita, ympäristöhallintoa ja valtion metsiä.

Eturyhmien edustajista koottu hallinto ja hallinnon tehtävä muodostavat epä-
symmetrisen yhdistelmän. Kaikki eturyhmät osallistuvat hallinnon päätöksiin, mut-
ta päätösten ja hallinnon toiminnan kohteena on vain metsänomistajien eturyhmä. 
Muodollisesti hallinnon valvontaan kuuluvat myös yhtiöiden metsät ja vuodesta 
1996 alkaen myös valtion metsät, mutta sillä ei käytännössä juurikaan ole merkitystä.

Hallinnon tehtävänä on valvoa metsätaloutta koskevien lakien noudattamista 
ja edistää metsätaloutta810. Edistämisen sisältö on yhdenmukainen kaikissa kol-
mikannan ryhmien johto-organisaatioissa, sillä se on määritelty metsänhoitajien 
yhteisön kulttuurin asenteilla. Asenteiksi on edellä havaittu maatalousvastaisuus, 
liiketaloudellinen osaamattomuus ja yhteiskunnallinen sokeus. Asenteiden seu-
rauksena edistämisen konkreettista sisältöä on ollut tehokkuuden määritteleminen 
määrätehokkuudeksi kustannustehokkuuden sijasta. Edistämisen tavoitteena ovat 
olleet puunkasvatuksessa kuutiometrit hehtaaria kohden ja puunkorjuussa kuutio-
metrit työtuntia kohden.

Metsänhoitajien ammattikulttuurin määräävä asema metsätalouden ohjauk-
sessa on seuraus kartellin kaltaisesta ilmiöstä, henkisestä kartellista. Metsänhoi-

809 Kilkki 1987

810 Laki metsälautakunnista 411/1967, 1 §; Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 
1474/1995, 1 §
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tajakunta ei ole taipunut mukauttamaan kulttuuriaan erilaisten toimintaympä-
ristöjen kulttuureja tukevaksi, vaan on korvannut ympäristöjen kulttuurit omalla 
kulttuurillaan. Metsänhoitajien ammattikulttuurin tieltä on juridisesta ympäristöstä 
eliminoitu hallintokulttuuri, sosiologisesta ympäristöstä edunvalvontakulttuuri ja 
taloudellisesta ympäristöstä taloudellisen kilpailun kulttuuri. Metsätalouden ohja-
ukseen on muodostunut kaikki ympäristöt läpäisevä metsätalouden edistämisen 
kulttuuri, kulttuurinen värisuora.

Metsätalouden juridisen ympäristön toimijoita ovat hallinnon lisäksi myös oike-
usistuimet, jotka valvovat metsälakien sovellutusten lainmukaisuutta. Yksityismet-
sälakia kuitenkin sovellettiin 1900-luvulla väärään tulkintaan nojautuen 40 vuotta. 
Oikeuslaitoksen valvonta oli eliminoitu epäsuoralla vallankäytöllä. Siitä seuraavassa.

5.7.2  epäsuora vallankäyTTö 

Epäsuora vallankäyttö tulee mahdolliseksi, kun vallankäyttäjä hallitsee useita toi-
mintoja. Silloin voidaan yhdellä toiminnolla ohjata vallankäytön kohdetta haluttuun 
käyttäytymiseen toisessa toiminnossa. Epäsuora vallankäyttö on ristiriidassa sivis-
tysvaltion hallintokulttuurin kanssa. Hallinnon ei tarvitse vallankäytössä pitäytyä 
lain määräyksiin, vaan vaatimukset voidaan ulottaa lähes mihin tahansa toimen-
piteisiin811. Talouselämän alalla epäsuoraa vallankäyttöä sovelletaan hyödykkeiden 
kytkykaupoissa. Sivistysvaltiossa ne ovat kilpailun rajoittamisena kiellettyjä.

Metsäalalla epäsuoran vallankäytön keinojen antaminen hallinnolle on ollut 
organisaatioiden järjestämisen keskeisimpiä pyrkimyksiä. Siinä tarkoituksessa lää-
ninmetsälautakunnat vuonna 1917 metsäasetuksen vastaisesti liittivät metsänomis-
tajien neuvonnan ja siihen liittyvät palvelut metsäasetuksen valvontatehtäväänsä. 
Vuonna 1928 metsänomistajien neuvonta palveluineen liitettiin yksityismetsälain 
valvontaan metsänhoitolautakuntien tehtäväksi.

Asenteet lainvalvonnan ja neuvonnan yhdistämiseen näkyvät Metsänhoitolaki-
komitean mietinnössä. Siinä todetaan, että ”neuvot ja ohjeet usein saavat toisen-
laisen ponnen sen johdosta, että tarvittaessa voidaan vedota lain säännöksiin”812. 
Juhani Viitalakin näkee lainvalvonnan neuvontaa tehostavana tehtävänä ja arvos-
telee sitä epäsuorana vallankäyttönä. Hän toteaa, että hallinto on käyttänyt tehok-
kaasti hyväksi lainvalvojan asemaa. Organisaation kaikki tehtävät ovat ikään kuin 
auktorisoituneet lainvalvojan muodollisella arvovallalla813. Hän esittää pitkän lu-

811 Vaara 2010, s. 41

812 Metsänhoitolakikomitean mietintö no 8/1953, s. 51

813 Viitala 2004, s. 248
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ettelon hallinnon viranomaistehtävistä ja edistämistehtävistä, joilla hallinto ohjasi 
metsänomistajia814.

Epäsuoran vallankäytön keinot lisääntyivät ratkaisevasti, kun korporatiivinen 
hallinto ja yhtiöiden metsäosastot ryhtyivät yhteistoiminnassa ohjaamaan metsän-
omistajia 1950-luvulta alkaen. Yhteistoiminnalla metsäosastojen taloudellinen valta 
liitettiin metsälautakuntien lainvalvonnan pakotevaltaan ja neuvonnan asenneohja-
uksen valtaan. Muun muassa metsän leimauspalvelut kytkettiin yksityismetsälain 
soveltamisen keinoksi metsäyhtiöiden tuella.

Metsälautakunnat asettivat metsänomistajille myyntipuun leimauttamisen vel-
voitteen ja loivat leimauspalvelujen monopolin sopimalla metsäyhtiöiden kanssa, 
että yhtiöt eivät osta leimaamattoman metsän puuta eivätkä tee metsän leimauk-
sia. Sen jälkeen voitiin pidättyä leimauksesta ja samalla estää puun myynti, jos 
metsänomistaja ei suostunut avohakkuuksi leimaamiseen ja metsänviljelyyn. Tällä 
menetelmällä avohakkuun kieltävää yksityismetsälakia tulkittiin rutiininomaisesti 
40 vuotta avohakkuuseen velvoittavana lakina815. 

Metsälautakunnat ja MTK puolestaan tukivat metsäyhtiöiden epäsuoraa vallan-
käyttöä puun ja korjuupalvelun kytkykaupan luomisessa, jossa puunostoa hyväksi-
käyttämällä luotiin puunkorjuun monopoli. Monopoli tarvittiin määrätehokkaiden 
metsäkoneiden ottamiseksi käyttöön, sillä normaalissa korjuupalvelujen kaupassa 
puunmyyjät eivät olisi ostaneet kustannustehottomilla ja metsää ruhjovilla koneilla 
tuotettua korjuutyötä, kun edullisempaakin korjuuta oli tarjolla816.

Koska myös metsälautakunnissa ja MTK:ssa puunkorjuun tehokkuus ymmärret-
tiin määrätehokkuutena, ne tukivat koneiden käytön edellyttämiä metsäyhtiöiden 
toimenpiteitä. Lautakunnat ja MTK nimesivät metsäyhtiöiden keskenään sopimas-
sa yksityismetsien jakamisessa muodostetut yhtiöiden yksinosto- ja korjuualueet 
metsänomistajien yhteistoiminta-alueiksi. Alueet oli tosiasiassa tarkoitettu abso-
luuttisen täydellisen puunoston ja palvelujen myynnin kartellin toiminta-alueiksi.

Metsälautakunnat myös tukevat metsäkoneiden käyttöä vaatimalla metsänomis-
tajilta päätehakkuissa koneiden käyttöä tehostavia avohakkuita. Kustannusvastuu-
ta avohakkuun aiheuttamista metsänviljelyn kustannuksista metsälautakunnalla 
ei ole. Seuraavassa laatikossa kuvataan organisaatioiden järjestämisen tulokset 
pähkinän kuoressa.

814 Viitala 2004, s. 246 ”Nykyisin yksi ja sama organisaatio 1) suunnittelee valtion tukemia metsätaloustöitä, 
2) myöntää niihin valtion rahoituksen, 3) toteuttaa itse liiketoimintana näitä samoja töitä, 4) tarkastaa 
työt ja hyväksyy niiden toteuttamisen, 5) valvoo samoja töitä koskevaa lakia ja siihen liittyviä määräyksiä, 
6) valvoo kaikkia muitakin metsälakeja sekä 7) lainvalvonta- ja muiden viranomaistehtävien ohella antaa 
samoja asioita koskevia suosituksia siten kuin katsoo tarkoituksenmukaiseksi, toteuttaa valtion tuen avulla 
monopoliasemassa ja liiketoimintana tilakohtaista metsäsuunnittelua sekä määrää käytännössä suunnitelmien 
sisällön, harjoittaa taimituotantoa pääosakkaana maamme suurimmissa taimiyhtiöissä, mikä merkitsee 
vahvaa omaa intressiä metsäkeskuksen ohjatessa myös metsänuudistamispolitiikkaa, hoitaa metsätalouden 
edistämistehtäviä pääosin itse määrittämiensä tavoitteiden toteuttamiseksi, antaa tarkoituksenmukaiseksi 
katsomaansa koulutusta ja neuvontaa alueensa metsäammattihenkilöille ja metsänomistajille, huolehtii 
metsätaloutta koskevasta tiedottamisesta ja pyrkii edistämään hyvää kuvaa metsätaloudesta”.

815 Vaara 2004a, s. 84 ja 2010, s. 36

816 Vaara 2010, s. s.74
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organisaatioiden järjestämisen tulokset pähkinänkuoressa

Kolme päätoimijaa: 1) Yhtiöiden metsäosastot, 2) MTK:n metsäosasto, 3) metsätalo-

uden hallinto

-  Yhteinen kulttuuri: Maatalousvastaisuus sekä liiketaloudellinen ja yhteiskunnalli-

nen sokeus

-  Yhteinen käsitteen väärinymmärtäminen: Tehokkuus määrätehokkuutta kustan-

nustehokkuuden sijasta 

-  Yhteinen tavoite: Itsenäinen maatilataloudesta eriytetty metsätalous, toimihenki-

löiden hyvinvointi

-  Yhteinen toiminnan kohde: Metsänomistajan metsä

-  Yhteinen esikunta: Korporatiivinen hallinto

1.  Metsäyhtiöiden metsäosastot

-  Virallinen tehtävä: Puun osto metsäyhtiöille

-  Vinoutuma: Metsänomistajia ohjataan metsänvuokrauksiin puun hinnoittelulla

-  Metsäosastojen tavoite: Kustannustehottomien metsäkoneiden työllistäminen 

korjuupalvelujen monopolilla 

-  Tulos: Metsäkoneille alistettu metsätalous

2.  Metsänomistajien etujärjestö, MTK:n metsäosasto

-  Virallinen tehtävä: Metsänomistajien edunvalvonta

-  Vinoutuma: Metsävaltuuskunta korporatiivisen hallinnon viides kolonna metsän-

omistajien etujärjestössä

-  Metsäosaston tavoite: Viljelymetsätalouden ja puunkorjuun määrätehokkuuden 

tukeminen

-  Tulos: Metsänhoitoyhdistysten talouden tukeminen neuvomalla metsänomistajia 

viljelymetsätalouteen.

3.  Hallinto

-  Virallinen tehtävä: Ohjata metsänomistajia metsälakien toimeenpanolla

-  Vinoutuma: Korporatiivinen hallinto, jolle annettu sekä lainvalvonnan tehtävät 

että metsätalouden palvelut

-  Hallinnon tavoite: Metsänomistajien ohjaaminen avohakkuisiin ja metsänviljelyyn

-  Tulos: Lainvastaisilla keinoilla toimeenpannut metsänviljelyn liioitellut vaatimukset
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5.7.3  pääTelmiä organisaaTioiden järjesTämisesTä

Metsäalan organisaatioiden järjestäminen ei ole palvellut kolmikannan minkään 
ryhmän tavoitetta. Johto-organisaatioiden toiminta samanaikaisesti monella alal-
la on vinouttanut ryhmien tavoitteet. Metsänomistajien tavoite metsän korkeasta 
tuotosta on vinoutunut metsänhoitoyhdistysten tulojen ja henkilöstön työllisyyden 
turvaamiseksi. Metsäyhtiöiden tavoite edullisen puun ostamisesta ja vilkkaasti toi-
mivista puumarkkinoista on vinoutunut korjuu- ja kuljetuskaluston työllistämisen 
tavoitteeksi. Hallinnon tavoite metsätalouden hyvinvointipalveluista ja metsäluon-
non suojelusta on vinoutunut avohakkuun ja metsänviljelyn vaatimuksiksi ja puun-
taimien menekin edistämiseksi.

Myös metsänhoitajien yhteisö on menettänyt ammatillisen erikoisosaamisensa 
toimialan, sillä metsäkoneiden tarpeet ovat syrjäyttäneet biologisen puunkasvatuk-
sen tarpeet. Metsäkoneiden korkeiden pääomakustannusten alentamisen pyrki-
mykset edellyttävät muun muassa kesäaikaista puunkorjuuta, mikä on täydellisessä 
ristiriidassa biologisen puunkasvatuksen kanssa.

Organisaatioiden järjestäminen on vinouttanut metsätalouden sekä tuotan-
totoimintana että elinkeino- ja yritystoimintana ja metsäluonnon käsittelynä. 
Vinoutuminen on yksityiskohtaisesti kuvattu taustatutkimuksissa. Vinoutuminen 
piilotetaan kaikkien ryhmien harjoittamalla massiivisella metsätalouden 
tehokkuuden mainonnalla. 

Organisaatioiden järjestelyt tulivat loppuun suoritetuksi metsänhoitoyhdistys-
lain säätämisellä vuonna 1950. Sillä eliminoitiin metsänomistajien edunvalvonta 
”lakisääteisesti”. Tapahtuman ajankohdasta alkoi yli 30 vuoden pituinen 1980-lu-
vulle saakka ulottunut ulospäin seesteiseltä näyttänyt metsätalouden edistämisen 
kausi. Kauden asenteita kuvaa edellä kerrottu Tapion pitkäaikaisen puheenjohtajan 
lausunto, kuinka ”poliisista on tullut asiakkaan ystävä, asiakkaan, jonka syyttä-
jänä hän alunperin on ollut”.

Vinoutuneeseen metsätalouteen on ajauduttu kolmikannan ryhmien keskinäisen 
konsensuksen, sosiaalisen harmonian vallitessa. Olisiko metsäalan konsensuksella 
siis saavutettu korporatismin perustavoite sosiaalisesta harmoniasta? Metsäalan 
korporatismi voitaisiin nähdä testinä korporatismin soveltumisesta talouselämän 
osapuolten välisiin suhteisiin. 

Metsäalan sosiaalinen harmonia ei kuitenkaan ole ollut todellista, vaan keski-
tetysti johdettua ja ristiriitojen kätkemisellä luotua näennäistä harmoniaa. Organi-
saatioiden järjestämisellä on luotu tilanne, jossa ei ole ollut vaihtoehtojen esittäjiä 
ja metsänhoitajien yhteishengellä kulttuurin ilmapiiri, jossa vaihtoehtojen esittämi-
nen ei ole ollut hyväksyttyä. Näennäinen harmonia ei ole tuonut tulokseksi hyvin 
toimivaa talouselämää vaan kaaoksen.

Seesteiseltä näyttänyt 30 vuoden kausi oli todellisuudessa kurinalaisen met-
sätalouden aikaa. Kuusela toteaa vuonna 1994, että ”edellisinä vuosikymmeninä 
perustetut itsenäiset metsänhoitolautakunnat ja metsänhoitoyhdistykset toteut-
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tivat puunkasvatuksen voimaperäistämisen sodassa opitulla kurinalaisuudella…’ 
Kaikki tehostuvan metsänhoidon menetelmät eivät miellyttäneet talonpoikaiseen 
perinteeseen juurtuneita metsänomistajia”817. 

817 Kuusela 1994, s. 86



218

6  METSÄpOLITIIkAN OHJAuS

6.1  Metsänomistajien ohjauksen toiminta-ajatus

Metsätalouden toimialalla pääosa lakisääteisestä toiminnasta kumpuaa tavoitteesta 
ohjata metsänomistajia heidän omien metsiensä käsittelyssä ja käytössä. Ohjaami-
sen tavoite on nykyisessä vuonna 1996 säädetyssä metsälaissa ilmaistu hyvin lyhy-
esti. Metsälaki pyrkii edistämään metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävää metsien käsittelyä ja käyttöä.

Valtion tavoitteet metsäpolitiikan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ovat val-
tion talousarvion (2008) mukaan seuraavat818: 

1.  Metsien puuntuotannollinen käyttöaste on korkea
2.  Metsien puuntuotannollinen tila on hyvä
3.  Metsien monimuotoisuus säilyy 
4.  Metsätalouden kannattavuus paranee.

Aiemmin metsäpolitiikan päätavoite oli puuntuotannon turvaaminen kestävästi. 
Metsätalouden neuvottelukunta ilmaisi tavoitteen 1970- ja 1980-luvuilla laatimis-
saan puuntuotannon kehittämisohjelmissa seuraavasti: ”Valtakunnassa harjoitet-
tavan metsäpolitiikan päämääränä on taloudellisesti edullinen, kohoava puun 
tuotto ja sen turvaaminen kestävästi”819. Metsätalouden nykyinen tila voidaan 
katsoa tämän metsäpolitiikan tulokseksi. 

Tavoite sisältää neljä periaatetta: 1) kestävyyden periaate, 2) edistyvä metsäta-
lous, 3) tasaisuuden vaatimus ja 4) taloudellisuuden periaate. Seuraavassa lyhen-
nettynä Vilho Lihtosen määrittely periaatteista.

1)  Kestävyys katsotaan turvatuksi, kun metsämaa pidetään jatkuvasti metsää 
kasvavana ja metsien kasvu aikajaksoittain on vähintään yhtä suuri kuin 
puuston poistuma820.

2)  Edistyvällä metsätaloudella tarkoitetaan sellaista taloudenpitoa, jossa jatku-
vasti saavutetaan aikaan ja tarjolla oleviin mahdollisuuksiin katsoen edulliset 
tulokset821.

3)  Tasaisuuden vaatimuksella tarkoitetaan jyrkkien vaihtelujen välttämistä met-
sätalouden työ- ja liiketoiminnassa. Vaatimus koskee lähinnä puuston käyt-

818 Mäki ja Ripatti 2010, s. 12

819 Puuntuotannon kehittämisohjelma 1980.

820 Suomen metsät 2007, s. 45.

821 Lihtonen 1959, s. 10.
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tämistä, hakkuita, mutta vaikuttaa muuhunkin työtoimintaan. Tasaisuuden 
merkitystä korostavat yhteiskunnalliset ja kansantaloudelliset tekijät. Tällai-
sia ovat työllisyyden ylläpitäminen, teollisuuden raakapuun tasaisen saannin 
varmistaminen ja puun hintatason äkillisten muutosten välttäminen822. 

4)  Taloudellisuudella tarkoitetaan metsätalouden liiketoiminnan tuloksen edul-
lisuutta. Se edellyttää liian kalliiden ja tuloksiltaan epävarmojen työmenetel-
mien välttämistä sekä huomiota puuston kasvattamisen taloudellisuuteen. 
Kasvatusmenetelmän valinta riippuu luonnon antamista mahdollisuuksista 
ja odotettavissa olevasta tuloksesta. Terveet liiketalouden periaatteet edel-
lyttävät ottamaan huomioon, että jokainen toimenpide on tiettyjen taloudel-
listen lakien alainen ja jokaisessa sijoituksessa on tietty kriittinen pisteensä, 
jota ei voida ylittää. Suomessa ei käytetä kannattavuuden tunnusta taloudel-
lisuuden mittarina, niin kuin joissakin muissa maissa. Niissä kannattavuutta 
mitataan yrityksessä kiinni olevan pääoman nettotuotolla823.

Periaatteiden soveltamisessa metsätalouden järjestämiseen ja toteuttamiseen on 
runsaasti vaihtoehtoja. Niihin soveltuu hyvin myös edellä kuvattu tapojen, tottu-
musten ja tabujen opinkappaleista muodostunut metsänhoitajien sisäinen ammat-
tikulttuuri, jossa opinkappaleita olivat 1) puun tuottamisen tärkeys, 2) kestävyyden 
periaate, 3) pitkäjänteisyyden periaate ja 4) täydellisyyteen pyrkiminen. 

Voidaankin nähdä, että metsänhoitajakunnalla on oma julkilausumaton vision-
sa metsätalouden järjestämisen ja harjoittamisen optimitilasta. Visio muodostuu 
soveltamalla Lihtosen kuvaamiin periaatteisiin metsänhoitajien yhteiskunnallista 
ja sisäistä ammattikulttuuria. Kirjoittajan pelkistetty näkemys visiosta kuvataan 
seuraavassa laatikossa. 

ideaalimetsätalous metsänhoitajien ammattikulttuurissa

Optimaalisen metsätalouden järjestämisen tavoitteeseen vaikuttaa ratkaisevasti 

metsänhoitajien ammattikulttuurin asenne tehokkuudesta teknisenä tehokkuutena 

kustannustehokkuuden sijasta. Järjestämisen tavoitteena on teknisen tehokkuuden 

maksimointi.

Optimaalisesti järjestetyssä puuntuotannossa puunkasvatus- ja korjuukoneiden 

teknisen tehokkuuden hyödyntämistä eivät rajoittaisi tilojen rajat, metsänomistajien 

asenteet eivätkä luonnonvoimat. Rajoista johtuvat esteet olisi poistettu maanomis-

tus- ja/tai jako-oloja muuttamalla, asenteista johtuvat esteet velvoittavia lakeja säätä-

822 Lihtonen 1959, s. 17-20.

823 Lihtonen 1959, s. 21-22.
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mällä ja luonnonvoimista johtuvat esteet tekniikalla824. Visio voidaan pelkistää viideksi 

tavoitteeksi: 1) suurmetsätalous, 2) viljelymetsätalous, 3) puuntuotannon jatkuvuus, 

4) metsien tasainen käyttö ja 5) itsenäinen metsätalous825.

Suurmetsätalous: Suurmetsätalous on ollut metsänhoitajakunnan tavoite am-

mattikunnan koko olemassaolon ajan. Optimaalisina metsänomistuksen muotoina 

nähdään metsäyhtiöiden tai valtion metsänomistus. Toisena vaihtoehtona nähdään 

metsien yhteisomistus, yhteismetsät. Niiden rinnalla tavoitellaan metsänomistajien 

yhteistoiminta-alueita, joissa harjoitettaisiin metsänomistajien yhteistaloutta, kollektii-

vitaloutta. 

Viljelymetsätalous: Metsänviljely on ollut metsäalalla kehittyneen metsätalouden 

tunnusmerkki826 metsävirkakunnan syntymävuodesta (väliaikaisen metsähallituksen 

perustamisvuodesta) 1851 alkaen. Tuona vuonna annetussa keisarin julistuksessa an-

nettiin mahdollisuus myöntää raha- tai muita palkintoja talonpojalle hyvästä metsän-

hoidosta, jossa oli käytetty kylvöä tai istutusta827. Metsänviljelystä käytettiin kulttuurin 

nimeä 1950-luvulle saakka828.

Puuntuotannon jatkuvuus: Metsänhoitajien yhteisön ammatillisiin perustavoittei-

siin sisältyy mahdollisimman suuren puumäärän tuottaminen ja tuotannon jatkuvuu-

den turvaaminen ikuisuuteen saakka. Tavoitteen toteuttamiseksi toivotaan lakisääteis-

tä puunkasvatusvelvoitetta.

Metsien tasainen käyttö: Vuosittain tasaisella metsien käytöllä turvataan metsä-

alan toimijoille tulojen tasaisuus ja puuta jalostavalle teollisuudelle raaka-aineen ta-

saisen saanti. Metsän käytön tasaisuuteen pyritään metsäsuunnittelussa ns. normaa-

limetsätaloudella. Tavoitteen toteuttamisen keinoina nähdään hakkuukypsän puuston 

myyntivelvoitteen säätäminen ja puunmyyntien rajoittaminen yksityisellä tilalla 

metsävarojen kestävän käytön määrään.

Itsenäinen metsätalous: Metsänhoitajien yhteisö haluaisi metsätaloudesta itsenäi-

sen teollisuudelle puuta tuottavan toimialan, jossa tuotantoyksiköiden puuntuotantoa 

johtaisivat metsäammattimiehet. Erityisesti halutaan eriyttää metsätalous maatilata-

loudesta, sillä maatalouteen liittyvä metsätalous nähdään maataloudelle alistettuna 

sivuelinkeinona ja kannattamattoman maatalouden rahoittajana829.

Suunnitelmallinen metsätalous: Kaikki edellä mainitut tavoitteet toteuttaisi suun-

nitteluun perustuva metsätalouden harjoittaminen. Kaikilla maa- ja metsätiloilla tulisi 

824 Kuusela 1962. Otsikko: ”Irti luonnon jalkapuusta”. Lainaus sisällöstä: ”Puun tuotanto on ... luonnon 
prosessi. Se on vain alistettava tekniikan valjaisiin palvelemaan ihmistä”.

825 Vaara 1998, s. 154.

826 Kuusela 1982, s. 43. ”Metsänviljely ja erityisesti istuttaminen on luontaista siementymistä korkeamman 
asteista ja suuremman nettotuoton antavaa tuotantoa samalla tavalla kuin heinän viljely on varsinaista tuotantoa 
luonnonniittyihin verrattuna.”

827 Keisarillisen majesteetin armollinen julistus ... 9.9.1851, 98 §.

828 Holopainen, V. 1957, s. 171

829 Vaara 1998, s. 154.
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olla ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma. Pitkän aikavälin suunnittelussa olisi lähtö-

kohtana suurin kestävä hakkuusuunnite, keskipitkän aikavälin suunnittelussa keski-

määräinen teollisuuden puuntarve ja vuotuisten hakkuiden suunnittelussa metsäteol-

lisuuden puun tarve ko. vuotena830. Vuotuisen puun tarpeen perusteella laskettaisiin 

tarvittava hakkuumäärä ja sen jakautuminen uudistus- ja harvennushakkuisiin, jotka 

jaettaisiin metsäalan hallintoalueille ja edelleen metsänhoitoyhdistysten toimialueil-

le. Toimialueilla metsäammattimiehet kannustaisivat/velvoittaisivat metsänomistajia 

puunmyynteihin ja ohjaisivat hakkuut yksityisillä tiloilla oikeisiin kohteisiin, jotka selvi-

äisivät metsäsuunnitelmasta. 

Tiivistetysti todettuna puunkasvatus metsänhoitajien ideaalimetsätaloudessa muis-
tuttaa peltoviljelyä ja puunkorjuu sekä -kuljetus tehdasmaista liukuhihnatuotan-
toa. Kumpikin nähdään tilojen rajoista riippumattomana ja metsäammattimiesten 
johtamana suurmetsätaloutena. Käsityksiä perustellaan metsätaloustieteellä, joka 
Holopaisen mukaan antaa etusijan suuryityksille ja näkee metsätalouden liittymi-
sessä maatilatalouteen haitat etuja painokkaampina831.

Ideaalimetsätalouteen eivät sovellu itsenäiset yritykset, ei liiketaloudellinen te-
hokkuus eikä yksityinen metsänomistus. Yrittäjän johtama metsätalous on risti-
riidassa metsäammattimiesten johtaman metsätalouden kanssa, liiketaloudelliset 
tavoitteet ristiriidassa suurten puumäärien tavoitteiden kanssa ja maanomistusolot 
ristiriidassa suurmetsätalouden tavoitteen kanssa.

Ideaalimetsätalouden tavoite kääntää metsätalouden ohjauksen tavoitteet ylös-
alaisin. Metsätalouden puuntuotantoa ei pyritä sopeuttamaan metsätaloutta har-
joittavan yrityksen tavoitteisiin, vaan metsätalouden yritys pyritään sopeuttamaan 
ideaalimetsätalouden tavoitteisiin ja rakenteisiin832. Tällä periaatteella on metsätalo-
uden kehittämistä ohjattu 1900-luvun alusta alkaen, kun metsänhoitajien tehtävät 
laajenivat valtion metsistä yksityismetsiin.

Ideaalimetsätalous, joka käytännössä tunnetaan niin sanottuna tehometsätalou-
tena, on toteutunut laajamittaisesti. Suurmetsätalous on puunkorjuussa toteutettu 
yli 80-prosenttisesti metsänvuokrauksina metsäyhtiöille. Viljelymetsätalous on to-
teutettu jokseenkin täysimääräisenä. Metsätalouden harjoittajat on eristetty tuo-
tantotapahtumien hallinnasta ja puunkorjuun palveluyrittäjät alistettu työsuhdetta 
muistuttaviin sopimussuhteisiin. Puunkasvatusta ja vuokrametsien puunkorjuuta 

830 ks. Kuusela 1982, s. 4.

831 Holopainen 1957, s. 21

832 Hahtola (1969, s. 11) toteaa, että metsätaloutta ei ole sopeutettu palvelemaan metsätalouden yrityksen 
päämääriä, vaan on sopeutettu yrityksiä palvelemaan metsätalouden harjoittamista. Metsänhoitajien 
yhteisö on ollut erityisen vastahakoinen havaitsemaan maa- ja metsätalouden yhteyttä maatilayrityksissä, 
hän kirjoittaa. Kuten havaitaan, Hahtolan ajatukset poikkeavat metsänhoitajien yhteisön piirissä 
vallitsevasta ajattelusta.
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hallitsevat ja johtavat metsäammattimiehet. Metsätalous on eriytetty maatilatalou-
desta metsänomistuksen osalta noin 60 prosenttisesti ja työvoiman sekä koneiden 
osalta noin 90 prosenttisesti833.

6.2  Paradigmat ja koulukunnat metsätalouden  
 ohjauksessa

Taustatutkimuksissa kuvatussa metsätalouden ohjauksessa havaittiin ohjauksen 
tavoitteet ja käytännöt sekä puunkasvatuksen että puunkorjuun ohjauksessa vaih-
toehdottomiin menetelmiin ohjaamiseksi. Menetelmät olivat metsäalan mallirat-
kaisuja, paradigmoja. 

Paradigma katsotaan yleisesti tieteen alalle kuuluvaksi käsitteeksi. Paradigmalla 
tarkoitetaan, niin kuin kulttuurin teorian käsittelyssä todettiin, jotakin merkittävää 
tieteellistä saavutusta, jonka tiedeyhteisö katsoo edellytykseksi toimintansa jatku-
miselle. Paradigman kannattajajoukkoa nimitetään koulukunnaksi834.

Paradigma voi olla myös ammatillisen ryhmän vakiintunut käyttäytymismalli, 
kulttuuritasolla sisäistetty ongelmanratkaisun yleinen kaava. Kulttuuri on yläkäsite 
ja paradigma sen sisälle asettuva kulttuurin yksi käyttäytymisen malli. Puukka on 
soveltanut sotilaskulttuurissa ilmenevän paradigman käsitettä ja sen merkitystä 
tutkimuksessaan puolustuslaitoksen johtamisesta835.

Metsäalalla malliratkaisuja, paradigmoja, on sovellettu yhtä kauan kuin järjes-
telmällistä metsätaloutta on harjoitettu. Lihtonen836 käyttää niistä nimitystä ”ajan 
virtaus” ja ”muotisuunta” ja luettelee kymmenen aikansa elänyttä ja sitten hylät-
tyä malliratkaisua. Smolander837 puhuu ”opinkappaleista”. Nykyisin vakiintuneita 
paradigmoja metsätaloudessa ovat tasaikäisrakenteinen metsikkökasvatus, puun-
korjuun erikoiskone ja metsänvuokrauksen puukauppatapa. 

Metsäalan paradigmoihin ja koulukuntiin soveltuu erinomaisen hyvin edellä 
teorian käsittelyssä todettu kuvaus, jonka mukaan koulukunnat ovat ominaisia 
tieteenkehityksen varhaisille vaiheille, koska ilmiöistä ilman vakiintunutta teoriaa 
kerätyt tiedot ovat puutteellisia. Metsäalalta on puuttunut vakiintunut teoria erityi-
sesti liiketaloustieteen alalta ja metsäalalle on muodostunut tiettyjen paradigmojen 
kannattajien koulukuntia.

Vakiintumattoman teorian seurauksena metsäalalla on ymmärretty väärin met-
sätalouden peruskäsitteet, puuntuotannon toimiala ja tehokkuus. Siitä puolestaan 

833 Vaara 2010

834 Kuhn 1994, s. 23

835 Puukka 2005, s. 19

836 Lihtonen 1959, s. 251.

837 Smolander 1985, s. 11.
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on ollut se seuraus, että metsälaissa ilmaistut tavoitteet taloudellisesta, ekologisesta 
ja sosiaalisesta kestävyydestä eivät metsätaloudessa toteudu838.

Tasaikäisrakenteisen metsikkökasvatuksen malliratkaisu löydettiin 1950-luvul-
la. Jokseenkin kaikki metsäntutkijat liittyivät uuden paradigman kannattajiksi, lo-
put suljettiin ammattikunnan ulkopuolelle ja heidän työnsä jätettiin huomiotta839. 
Metsikkökasvatus sai myös käytännön metsätaloudessa suuren kannatuksen, sillä 
se antoi etuja metsäalan ammattimiehille.

Puunkorjuussa vastaavaksi paradigmaksi löydettiin 1960-luvulla korjuun eri-
koiskone. Metsätraktorilla korvattiin silloin käytössä ollut maataloustraktori puun 
maastokuljetuksessa. Metsätraktorin käyttöönotto johtui pyrkimyksestä eriyttää 
metsäala maatalousalasta840, 841, 842, puunhankintaorganisaation ympärivuotisen työn 
tarpeesta843 ja puunkorjuun tehokkuuden väärinymmärtämisestä. Tehokkuus alet-
tiin ymmärtää puunkorjuussa tekniseksi tehokkuudeksi taloudellisen tehokkuuden 
sijasta eli kuutiometreiksi844 tunnissa kuutiometrin korjuukustannuksen sijasta.

Myös metsäkoneiden paradigmaa suojellaan tehokkaasti. Kun määrätuottavuus 
ei ollut kilpailutekijä korjuupalvelun markkinoilla, eliminoitiin kilpailu ja yrittäjät 
puunkorjuusta. Sen jälkeen alalle tulo vaihtoehtoisilla koneilla on estetty jokseen-
kin täydellisesti, sillä metsänvuokrauksilla metsäyhtiöt ovat ottaneet puunkorjuun 
lähes monopolikseen ja hyväksyvät urakoitsijoiden koneiksi vuokrametsiin vain 
puunkorjuun erikoiskoneet. 

Niin kuin edellä todettiin, metsänvuokraus on vanha puukauppatapa. Vaihtoeh-
doton paradigma siitä kuitenkin tuli vasta, kun sen avulla tuotiin korjuun erikoisko-
neet metsiin. Metsäkoneet olivat siis alkuperäinen paradigma ja metsänvuokrauksen 
paradigma sen toimeenpanon väline. Yhdessä ne muodostavat kaksoisparadigman.

Taloudellisen tuotantotoiminnan aloilla paradigmat syntyvät kilpailun rajoitta-
misen tai täydellisen estymisen tuloksena. Ne ovat monopolien soveltamia mallirat-
kaisuja. Sen vuoksi niihin ei sisälly samanlaista kehittymisen mahdollisuutta kuin 
tieteenalojen malliratkaisuihin. Taustatutkimuksissa havaittiin, että metsäalalla 
kehitys on ollut pysähtyneisyyden tilassa vuosikymmenien ajan.

838 Vaara 2010, s. 107

839 Vaara 2010, s. 215

840 Arnkil 1960, s. 55

841 Kuusela ja Kaurinkoski 1967, s. 58

842 Hankintahinnasta tehdashintaan 1969

843 Konttinen ja Drushka 1997, s. 70

844 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 95 
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6.3  Metsäpolitiikan ohjauksen taustaa 

Parlamentaarisesti hallitussa maassa julkisen vallan metsäpolitiikka näkyy lakien ja 
sitä alempien säädösten määräyksinä. Metsäpolitiikka muotoutuu siten, että maa- 
ja metsätalousministeriössä valmistellut työryhmien ym. ehdotukset säädöksiksi 
hyväksytään tai hylätään poliittisissa elimissä.

Vuoden 1996 metsälailla julkinen valta tosiasiassa ensimmäisen kerran asetti 
tavoitteet metsäpolitiikalle. Aiemmin metsäpolitiikan tavoitteet oli asetettu poliit-
tisen prosessin ulkopuolella, hallinto-organisaatioissa, työryhmissä, toimikunnissa 
ja komiteoissa. Metsätalouden käytännössä tavoitteita voitiin ryhtyä toteuttamaan 
ilman poliittisten päätöksentekoelimien vahvistamista, niin kuin taustatutkimuk-
sessa metsätalouden tilasta havaittiin845.

Hallitus näyttää jälkikäteen legitimoineen poliittisten prosessien ulkopuolella 
tapahtuneen kehityksen julkisen vallan ennalta asettamaksi metsäpolitiikaksi. Halli-
tuksen esityksessä metsälaiksi todetaan, että toteutunut kehitys on ollut asetettujen 
metsäpolitiikan tavoitteiden mukaista846.

Hallituksen esityksen mukaan metsäpolitiikan tavoitteena 1960-luvulta alkaen 
on ollut metsävarojen kasvattaminen metsäteollisuuden raaka-aineen turvaami-
seksi pitkällä aikavälillä. Keskeinen keino on ollut metsien käsittelyn kehittäminen 
viljelymetsätalouden mukaiseksi847. Viljelymetsätalouden vaatimusta eivät kuiten-
kaan poliittiset päätöksentekijät olleet vahvistaneet. Se oli toteutettu metsäalan 
korporaatioiden yhteisenä projektina, niin kuin taustatutkimuksissa on kerrottu848. 
Vaatimus laillistettiin mainitulla vuoden 1996 metsälailla. 

Tapaus voidaan yleistää kuvaamaan metsäpolitiikassa 1990-luvulle saakka 
vallinnutta tilannetta. Tilanteelle oli ominaista, että korporaatiot eivät ainoastaan 
asettaneet tavoitteita ja keinoja, vaan panivat niitä myös toimeen omavaltaises-
ti. Julkisen vallan osuus rajoittui työryhmien asettamiseen eikä aina siihenkään. 
1960-luvulla toimi myös metsäalan korporaatioiden asettamia puolivirallisia toimi-
kuntia, kuten Mera-toimikunta. Myöskään toimikuntien sisällä poliittista ohjausta 
ei juurikaan ollut edes valtion elinten asettamissa toimikunnissa, sillä toimikunnat 
koostuivat metsäalan korporaatioiden edustajista täydennettynä joskus poliittisten 
puolueiden edustajilla. 

Metsäpolitiikan pääpaino on hallituksen esityksen mukaan muuttunut 1980-lu-
vulla puuntuotannon lisäämisestä metsävarojen käytön lisäämiseen. Muutos olisi 

845 Vaara 2010, s. 36

846 Hallituksen esitys eduskunnalle metsälaiksi sekä laeiksi ... HE 63/1996 yleisperustelut, s. 3.

847 Hallituksen esitys eduskunnalle metsälaiksi sekä laeiksi ... HE 63/1996 yleisperustelut, s. 3.

848 Vaara 2010, s. 36
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johtunut Metsä 2000-ohjelmatyön yhteydessä 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa 
määritellyistä metsäpolitiikan tavoitteista849.

Metsä 2000-ohjelman taustakin viittaa siihen, että maasta puuttui metsäpoli-
tiikan johto. Ohjelmaa ei nimittäin laatinut maan metsäpolitiikkaa virallisesti joh-
tavan maa- ja metsätalousministeriön asettama toimikunta, vaan Talousneuvoston 
asettama ohjelmajaosto. Talousneuvosto on valtioneuvoston ja elinkeinoelämän 
korporaatioiden yhteistoimintaelin.

Vuonna 1998 siirryttiin metsäpolitiikan suunnittelussa uudelle tasolle, kun maan 
hallitus käynnisti kansallisen metsäohjelman valmistelun. Ohjelmalla pyrittiin en-
sisijaisesti vastaamaan kansainvälisen metsäpolitiikan tarpeisiin, mutta sillä on 
merkitystä myös kotimaan politiikalle850. Seuraavassa tarkastellaan merkittävim-
pien komiteoiden ja toimikuntien esittämiä tavoitteita tiivistetysti. Tarkastelu ra-
joitetaan metsäpoliittisesti tärkeimpiin toimintoihin, tapahtumiin ja tavoitteisiin.

6.4  Metsänhoitolakikomitean 1943–1952 tavoitteet

Kansanhuoltoministeriö (ministerinä N.A. Osara) asetti maaliskuussa vuonna 1943 
komitean, joka sai nimen Metsänhoitolakikomitea. Komiteasta näyttää muodostu-
neen lähes kymmenen vuoden ajaksi hallituksen epävirallinen maatalousministeri-
ön korvaava lainvalmisteluelin. Komitean alkuperäiseksi tehtäväksi annettiin yksi-
tyismetsälain muuttaminen siten, että 1) metsänomistajille säädettäisiin velvoitteita 
vajaatuottoisten metsien kunnostamiseen ja että 2) hallinnon organisaatioita ke-
hitettäisiin laajentuneita tehtäviä vastaaviksi. Komitean aloitteesta sille annettiin 
myöhemmin uusia tehtäviä ja se tarkasti muualla tehtyjä ehdotuksia metsäalan 
lainsäädännöksi. 

Komitean asettamisen ajankohtana maassa oli voimassa polttopuun luovuttami-
sen poikkeuslaki. Komitea katsoi polttopuuhakkuiden ohjaamisen vajaatuottoisiin 
metsiin niin kiireelliseksi, että se ehdotti valtioneuvostolle sota-ajan poikkeusolojen 
antamaa mahdollisuutta säätää asiasta erillinen poikkeuslaki. Komitea valmisti 
laista ehdotuksen ja laki toimenpiteistä vajaatuottoisten metsien uudistamiseksi 
annettiin määräaikaisena poikkeuslakina lokakuussa 1943851. Lain nojalla metsä-
lautakunnat saivat oikeuden määrätä polttopuun hakkuuvelvoite kohdennettavaksi 
tilan metsän vajaatuottoiselle alueelle avohakkuuna tehtäväksi852. 

Komiteaa käytettiin hyväksi metsänhoidon edistämiskomitean vuonna 1937 
ehdottaman, mutta paikoilleen juuttuneen metsänhoitoyhdistyslain eteenpäin 

849 Hallituksen esitys eduskunnalle metsälaiksi sekä laeiksi ... HE 63/1996 yleisperustelut, s. 3.

850 Kansallinen metsäohjelma 2010, s. 6

851 Metsänhoitolakikomitean mietintö 1953, s. 4

852 Vaara 2010, s. 35
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viemisessä. Kansanhuoltoministeriö antoi toukokuussa 1943 komitean tehtäväksi 
lausunnon antamisen MTK:n metsävaltuuskunnan laatimasta ehdotuksesta laiksi 
metsänhoitoyhdistyksistä. Lausunto valmistui helmikuussa 1944. 

Komitea siirrettiin syyskuussa 1946 kansanhuoltoministeriön alaisuudesta maa-
talousministeriön alaisuuteen. Samalla komitea pyysi maatalousministeriöltä oman 
tehtävänantonsa laajentamista. Komitean mielestä näytti tarkoituksenmukaiselta 
liittää metsänhoitomaksua ja -yhdistyksiä koskevat lait samaan kokonaisuuteen jo 
ennestään komitean käsiteltävinä olevien metsätalouden hallinnon ja yksityismet-
sälain kanssa. Saman ehdotuksen komitea oli tehnyt kansanhuoltoministeriölle 
kesäkuussa 1943, kun sai tehtäväkseen lausunnon antamisen ehdotuksesta met-
sänhoitoyhdistyslaiksi. Komitea sai haluamansa tehtävät. 

Parin vuoden kuluttua kuitenkin havaittiin, että metsänhoitoyhdistyslain hyväk-
syminen eduskunnassa vaarantuisi entisestään, jos samaan kokonaisuuteen liitet-
täisiin yksityismetsälain velvoitusten lisääminen. Komitea ehdottikin huhtikuussa 
1948 valtioneuvostolle aiemman ehdotuksensa vastaisesti erillisen lakiehdotuksen 
laatimista metsänhoitoyhdistyksistä. Lakiehdotus valmistui heinäkuussa samana 
vuonna ja laki metsänhoitoyhdistyksistä säädettiin sen pohjalta vuonna 1950. 

Lopullisessa joulukuussa 1952 valmistuneessa mietinnössään metsänhoitola-
kikomitea ehdotti lakisääteistä metsänhoitovelvollisuutta. Komitean ehdottaman 
metsänhoitolain 1. pykälässä määriteltiin metsätalouden tavoitteet seuraavasti: 
”Valtakunnan alueella oleva metsää on niin hoidettava, suojeltava ja käytettävä, 
että mahdollisuuden mukaan maan tuottokyky tulee täysin hyväksi käytetyksi 
sekä taloudellisesti edullinen, kohoava puuntuotanto turvatuksi. Puun tuotantoon 
soveliasta maata älköön ilman hyväksyttävää syytä pidettäkö vajaatuottoisena 
tai tuottamattomana”853. 

Tavoitteiden toteuttamisen keinoiksi komitea ehdotti muun muassa puunmyyn-
tien rajoittamista kestävän metsänkäytön määrään. Kestävän käytön ylittävä myyn-
tihakkuu olisi katsottava metsän hävitykseksi. Vajaatuottoisen metsän kunnosta-
minen tuottavaksi ehdotettiin lakisääteiseksi velvoitteeksi. 

Komiteassa harkittiin myös leimauspakon säätämistä, mutta sitä ei ehdotettu, 
koska se voisi tyrehdyttää ”lupaavaan alkuun päässeen vapaaehtoisen metsänhoi-
don harrastuksen”. Tällä komitea viitannee Tapion kolme kuukautta aiemmin lähet-
tämään 1. pysyväiskirjeeseen854, jolla otettiin käyttöön metsänviljelyn velvoite. Sitä 
toteutettiin edellä kerrotulla tavalla metsän leimauspalveluja hyväksikäyttämällä.

853 Metsänhoitolakikomitean mietintö 1953, s. 10.

854 Vaara 2004a, s. 77. Kirjeen on lähettänyt Keskusmetsäseura Tapio, mutta siinä ole diariomerkintojä. 
Kirjeen on allekirjoittanut Keskusmetsäseura Tapion puolesta kaksi henkilöä, joiden toimiasemaa ei 
mainita eikä nimiä selvennetä. Henkilöt voidaan tunnistaa Tapion toimitusjohtajaksi (N.A. Osara) ja 
johtokunnan puheenjohtajaksi (Juho Koivisto). 
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Metsänhoitolakikomitea ehdotti myös erityisen oikeusistuimen perustamista 
metsälain piiriin kuuluvien rikosten käsittelemistä varten. Sen päätöksistä olisi ollut 
rajoitettu oikeus valittaa korkeimpaan oikeuteen855.

Leimauspakon käyttöönotolla metsälautakunnat olivat alkaneet toteuttaa komi-
tean tavoitteita jo ennen niiden julkistamista. Leimauksista pidättymällä oli alettu 
rajoittaa puunmyyntejä metsän kestävän käytön ylläpitämisen keinona. Puunmyynti 
estyi, kun metsälautakunnan tai metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilö kieltäytyi 
leimauksesta ja puunostaja leimaamattoman puun ostamisesta856. Puunmyynnin 
estäminen saattoi aiheuttaa metsänomistajalle niin suuria taloudellisia vaikeuksia, 
että hän joutui myymään tilansa tai se myytiin pakkohuutokaupalla. Esimerkkita-
pauksia on kerrottu taustatutkimuksissa.

6.5  Metsätalouden suunnittelukomitea 1949-1961 

Valtioneuvosto asetti helmikuussa 1949 komitean laatimaan kokonaissuunnitel-
ma lähitulevaisuuden tehtävistä maan metsätalouden edistämiseksi ja tuotannon 
kohottamiseksi. Komitea toimi aluksi nimellä ”Vuoden 1949 metsäkomitea”, mut-
ta otti huhtikuussa 1957 käyttöön nimen ”Metsätalouden suunnittelukomitea”. 
Komitea antoi ensimmäisen osamietinnön puun maakuljetusten kehittämisestä 
marraskuussa 1951. Sen jälkeen komitea keskeytti työnsä ja jäi odottamaan vuon-
na 1951 aloitetun valtakunnan metsien inventoinnin ja vuonna 1954 aloitettavan 
puunkäyttötutkimuksen tuloksia, joita se piti välttämättöminä työnsä jatkamiselle. 
Komitean mietintö valmistui tammikuussa 1961.

Komitealle annetun tehtävän mukaisesti sen lopullisessa mietinnössä selvitettiin 
monipuolisesti vallitsevaa metsätalouden tilaa ja yhteiskunnallista toimintaympä-
ristöä. Kehittämisen ehdotukset perustuivat vallitseviin luonnonoloihin, elinkeino-
oloihin, työvoimaoloihin, maanomistusoloihin ja metsätalouden asemaan maan 
kansantaloudessa. Mietinnössä asetetut puuntuotannon tavoitteet ovat jälkikäteen 
osoittautuneet myöhemmin asetettuja tavoitteita realistisemmiksi. Myös ehdotukset 
puunkorjuun työvoimaa ja koneellistamista koskeviksi linjaratkaisuiksi olivat hyvin 
perusteltuja857, mutta ne sivuutettiin väärinymmärretyn puunkorjuun rationalisoin-
nin seurauksena 1960-luvulla.

Komitea katsoi metsätalouden kehittämisen päätehtäväksi kestävän puuntuo-
tannon varmistamisen. Siinä tarkoituksessa komitea oli antanut tutkijoiden työ-
ryhmän selvitettäväksi maan metsien hakkuumahdollisuudet pitkällä aikavälillä. 
Mietinnön liitteenä oli metsätalouden kehittämisohjelma ”Metsiemme hakkuu-

855 Metsänhoitolakikomitean mietintö 1953, s. 19.

856 Vaara 2010, s. 44

857 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 102.
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mahdollisuudet”, joka metsäalalla tunnetaan HKLN-ohjelmana858. Nimi on johdettu 
ohjelman tekijöiden, Heikurainen, Kuusela, Linnamies ja Nyyssönen sukunimien 
alkukirjaimista.

HKLN-ohjelma aloitti 1960-luvun vilkkaan puuntuotannon tavoiteohjelmien 
kauden. Ohjelma oli ensimmäinen viljelymetsätalouteen viittaava tavoiteohjelma. 
Siinä esitettiin uusien taimikoiden vuotuiseksi tavoitteeksi kaikkien omistajaryh-
mien metsissä vuosina 1963-1972 keskimäärin 162 700 hehtaaria, josta viljelemällä 
79 500 hehtaaria (49 %). Työryhmä kuitenkin nosti laskelman osoittaman viljelyn 
määrän 95 000 hehtaariin viljelyjen epäonnistumisten varalta859. 

Komitea korotti tavoitteita lisää. Työryhmän esittämän viljelyn tavoite nostet-
tiin 122 000 hehtaariksi (58 % uudistusalasta) ja luontaisen uudistamisen tavoite 
89 000 hehtaariksi860. Yksityismetsissä viljelyn tavoite oli kolminkertainen vuoden 
1959 viljelyalaan verrattuna. Viljelyn määrän nostamista komitea perustelee epä-
onnistuneiden viljelyjen (10-20 %) täydentämisellä ja ojitusalueiden metsänvilje-
lyllä861. Viljelyn epäonnistumiset tulivat siis otetuiksi huomioon kahteen kertaan.

Metsäojitusten vuotuiseksi tavoitteeksi HKLN-ohjelmassa esitettiin 65 000-
70 000 hehtaaria. Komitea nosti tavoitteen 121 000 hehtaariksi.

Komitea otti kantaa myös puunkorjuun kehittämiseen. Komitean teettämän 
selvityksen mukaan vuonna 1957 hakattiin puuta koneellisesti (moottorisahalla) 
15 prosenttia ja puun maastokuljetusta tehtiin koneellisesti (maataloustraktoreilla) 
kaksi prosenttia hakkuumäärästä. Vuoteen 1972 mennessä koneellisen (moottorisa-
ha-) hakkuun arvioitiin nousevan 68 prosenttiin ja koneellisen (maataloustraktori-) 
kuljetuksen 54 prosenttiin hakkuumäärästä862. 

Arviointi puunkorjuun koneellistamisen kehityksestä ei näytä osuneen kohdal-
leen, minkä hyvin ymmärtää kuvatussa lähtökohtatilanteessa tehtynä. Komitea 
korostikin, että arviointiin liittyi suuri virhemahdollisuus, sillä tekninen kehitys 
katsottiin vaikeaksi ennakoida varsinkin metsätyössä, jonka nähtiin olevan teknil-
listymisen murrosvaiheessa. 

Komitean selvitti myös työvoiman ja vetokaluston riittävyyttä laajentuviin hak-
kuu- ja metsänhoitotöihin. Työvoiman osalta päädyttiin havaintoon, että 1950-lu-
vulla maaseudulla on ollut työttömyyttä, vaikka hakkuut ovat lisääntyneet. Arvi-
oitiin, että tulevaisuudessa työvoimaa riittää, sillä maaseudun työvoiman tarjonta 
todennäköisesti lisääntyy 1960-luvulla863.

Vetokaluston osalta komitea katsoi, että hevosta ei voida kokonaan korvata ko-
neilla puun maastokuljetuksessa. Maatilojen silloin jo suureksi nähdyn traktori-

858 Heikurainen ym. 1961. 

859 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 142

860 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 68

861 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 65

862 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 97.

863 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 98.



229

kannan katsottiin - hevosten ohella - tyydyttävän metsätalouden kuljetustarpeen. 
Metsäkuljetukset antaisivat ainakin osalle traktoreista käyttöä talvikautena, kun 
niitä ei tarvita maatalouden töissä. Käytön muoto voisi olla viljelijä traktoriura-
koitsijana, mikä edistäisi traktorin yleistymistä metsäajossa864.

Suurehkoja investointeja vaativia puunkorjuun erikoiskoneita olivat siihen ai-
kaan kuorimakoneet, joilla kuorittiin puuta puuvarastoissa. Niiden hankinnan ja 
käytön katsottiin tulevaisuudessa soveltuvan vakinaiselle urakoitsijakunnalle865. 

Metsätalouden suunnittelukomitean mietinnössä esitetään ensimmäisen kerran 
kirjallisesti tuottavuuden käsitteestä virheellinen määritelmä. Tuottavuus määritel-
lään ”tuotannon volyymiksi työpanosyksikköä kohden” eli määrätuottavuudeksi 
taloudellisen tuottavuuden sijasta866. Komitean virheellinen määritelmä otettiin 
metsäalalla käyttöön, minkä seurauksena määrätehokkaat korjuun erikoiskoneet 
syrjäyttivät maatilojen edullisen vetokaluston puunkorjuusta 1960-luvulla. Para-
doksaalista on, että komitean oma määritelmä kaatoi komitean oman ehdotuksen.

Metsätalouden suunnittelukomitea havaitsi, että ohjelmissa ehdotetut metsien 
käsittelyä ja puukasvatustöitä koskevat tavoitteet toteutuvat yksityisissä metsissä 
vain siinä määrin kuin metsänomistajat ne hyväksyvät. Tavoitteiden toteuttamiseksi 
komitea ehdotti yksityisiin tiloihin saakka ulottuvaa metsätalouden suunnittelua 
ja suunnitelmallisen metsätalouden harjoittamista. ”Kullekin metsälölle olisi saa-
tava aikaan suunnitelma, jonka puitteissa laadittaisiin ohje kestävän vuotuisen 
hakkuumäärän suuruudesta, hakkuiden järkevästä sijoittelusta sekä metsänhoi-
dollisessa että hankintateknisessä mielessä ynnä metsälöllä suoritettavista puun 
tuotantoa ja menekkiä edistävistä parannuksista jne867. 

Metsänomistajan yksityistaloudelliset tarpeet komitea näki toteutuvan suun-
nitelmallisen metsätalouden sivutuotteena. Metsäsuunnitelma kiinnittäisi maa-
tilatalouden harjoittajan huomiota metsätalouteen ja auttaisi häntä arvioimaan 
metsälönsä merkitystä oikeassa valossa, todetaan komitean mietinnössä868. 

Suunnittelukomitea ehdotti myös metsänomistajien ohjauksen tehostamista. 
Ohjausta harjoittavien laitosten tehtäviä olisi laajennettava niin, että ne voisivat 
edistää kestävän metsätalouden harjoittamista (”metsätalouden järjestelyä”) ja oh-
jata hakkuita869. Komitea näyttää myös olevan tietoinen yksityismetsälain uudesta 
tulkinnasta870, sillä se ehdotti yksityismetsälain 2 §:n mukaisen metsänviljelyn ra-

864 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 102.

865 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 102.

866 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 95

867 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 69

868 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 69

869 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 70

870 Lain uudella tulkinnalla alettiin katsoa avohakkuu ja metsänviljely laissa asetetuksi velvoitteeksi, kun 
todellisuudessa laki kielsi avohakkuun ja lain 2 §:n määräyksellä salli sen metsänomistajan anomuksesta. 
Viittaus rahoitusjärjestelmään tarkoittaa metsänomistajan velvoitetta asettaa vakuustalletus metsänviljelyä 
varten.



230

6  Metsäpolitiikan ohjaus

hoitusjärjestelmän soveltamisen tehostamista ja laajentamista871. Voidaan kysyä, 
olisiko komitea myös havainnut sovellutuksen perustuvan lain väärintulkintaan, 
mutta hyvän tarkoituksen tukemiseksi ei kiinnittänyt siihen huomiota.

Komitean ehdotuksia kestävän metsätalouden harjoittamisesta ja metsänviljelyn 
lisäämisestä oli jo vuosien ajan toteutettu käytännössä. Suunnittelukomitean ehdo-
tuksista havaitaan, että niitä ei virallisina määräyksinä edelleenkään ollut olemassa. 

6.6  Metsätalouden ohjelmien 1960-luku

Metsätalouden Teho-ohjelma 10.5.1961. Vajaan neljän kuukauden kuluttua Met-
sätalouden suunnittelukomitean mietinnön julkaisemisesta julkaistiin toinen met-
sätalouden tehostamisen ohjelma ”Metsätalouden parannusten työllisyys- ja tulo-
vaikutukset”. Ohjelma oli laadittu Maatalouskomitean toimeksiannosta. Komitea 
pyrki rajoittamaan peltoalan lisäämistä ja pyrki sen vuoksi selvittämään, voitaisiinko 
maatilatalouden työvoiman työllisyys ja tulot turvata edullisemmin metsän töillä 
kuin uudisraivausta jatkamalla872. Ohjelma tunnetaan Teho-ohjelmana, mikä on 
ohjelman tekijöiden antama nimitys laajinta metsänviljelyä edustavalle metsäta-
louden vaihtoehdolle.

Julkaisussa verrataan kolmea metsätalouden vaihtoehtoa, jotka ovat ”Keräi-
lyohjelma”, ” HKLN-ohjelma” ja ”Teho-ohjelma”. Keräilyohjelma vastaa vuosina 
1953-59 keskimäärin harjoitettua metsänhoitoa ja HKLN-ohjelma on Metsätalou-
den suunnittelukomitealle tehty metsänhoito-ohjelma. Teho-ohjelmassa erityisesti 
metsänviljely ja metsäojitus laajennetaan mahdollisimman suureksi. Komitea tote-
aa, että siirtyminen HKLN-ohjelmasta Teho-ohjelmaan merkitsee viljelytalouteen 
siirtymistä. Siinä metsäalalla ensimmäisen kerran viitataan viljelymetsätalouteen873. 

Teho-ohjelma oli metsätalouden vaihtoehto, jossa kaikki uudet taimikot Pohjois-
Suomen karuimpia metsämaita lukuunottamatta olisi perustettu istuttamalla tai 
kylvämällä. Metsänviljelyn vuotuinen tavoite kaudella 1961-1970 yhteensä kaikkien 
omistajaryhmien metsissä oli keskimäärin 201 000 hehtaaria vuodessa874 eli yli 
kolminkertainen vuoden 1959 viljelyalaan verrattuna. Yksityismetsissä viljelyn ta-
voite oli 141 000 hehtaaria vuodessa, mikä oli lähes viisinkertainen määrä vuoden 
1959 viljelyalaan verrattuna. 

Mera-ohjelma 22.5.1964. Ohjelman nimeltä ”MERA metsätalouden 
rahoitusohjelma”875 oli valmistanut edellä kerrottu Mera-toimikunta, jonka oli aset-

871 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 74

872 Heikinheimo ym. 1961, s. 3.

873 Heikinheimo ym. 1961, s. 7.

874 Heikinheimo ym. 1961, s. 7.

875 Metsätalouden rahoitusohjelman lyhenne MERA kirjoitetaan tässä tutkimuksessa suurilla kirjaimilla vain 
suorissa lainauksissa. Muualla käytetään lyhennettä Mera.
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tanut Maataloustuottajien Keskusliitto MTK:n ja Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliiton perustama valtuuskunta. Mera-toimikunnan perustamisen tarkoitusta, 
kokoonpanoa ja toimintaa on kuvattu edellä. Tässä rajoitutaan kuvaamaan toimi-
kunnan asettamia työtavoitteita876. 

Mera-toimikunnan mietinnössä katsottiin metsänviljely ”ehdottomasti tärkeim-
mäksi tehtäväksi hakkuumahdollisuuksien jatkuvuuden turvaamiseksi”. Viljelyn 
ehdotus oli ns. kiihdytetyn Teho-ohjelman mukainen, mikä tarkoitti Teho-ohjelman 
määrien suurentamista kaksinkertaistamalla vajaatuottoisilla alueilla valtion tuella 
tehtävät metsitykset ja metsittämällä ojitettuja avosoita. 

Ohjelmakaudella 1965-1970 asetettiin viljelyn vuotuiseksi tavoitteeksi yhteen-
sä kaikkien omistajaryhmien metsissä 215 000 hehtaaria (96 % uudistusalasta). 
Määrään sisältyi täydennysistutuksia keskimäärin 27 000 hehtaaria vuodessa877. 
Viljelymäärät ajoitettiin vuosittain nouseviksi niin, että määrä olisi 138 000 heh-
taaria vuonna 1965 ja nousisi 295 000 hehtaariin vuonna 1970. Metsäojituksen 
tavoitteeksi asetettiin vastaavasti vuosittain nousevat tavoitteet alkaen 179 000 
hehtaarista vuonna 1965 ja päättyen 247 000 hehtaariin vuonna 1970.

Ohjelmaa ehdotettiin kiihdytettäväksi 1960-luvun loppuvuosina, niin että vuon-
na 1970 kaksinkertaistettaisiin vajaatuottoisten alueiden metsänviljely. Se lisäsi 
viljelyn vuotuisen määrän ehdotusta yhteensä kaikkien omistajaryhmien metsissä 
75 000 hehtaarilla878.

Pääosa metsänviljelyistä oli tarkoitus rahoittaa kokonaan metsänomistajien 
varoilla. Valtion tukien myöntämisessä Mera-ohjelman mukaiseen metsänvilje-
lyyn oli tarkoitus noudattaa metsänparannuslain ehtoja eli tukia myönnettiin vain 
puuttomien ja vähäpuustoisten alueiden metsittämiseen. Niiden osuudeksi Mera-
toimikunta arvioi 16-22 prosentiksi metsänviljelyn alasta879.

Mera II -ohjelma 20.6.1966880. ”MERA metsätalouden rahoitusohjelma II” oli 
saman toimikunnan valmistama kuin kaksi vuotta aiemmin julkaistu ensimmäinen 
Mera-ohjelma. Toimikunta perusteli uutta ohjelmaa tarpeella tarkastella aiemman 
ohjelman soveltuvuutta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa ja tarpeella tutkia edel-
lytyksiä ohjelman toteuttamisen tehostamiseksi ja laajentamiseksi. Toimikunta ni-
mittääkin toista Mera-ohjelmaa kiihdytetyksi Mera-ohjelmaksi.

Kiihdytetyssä ohjelmassa ehdotettiin metsäteiden, metsäojitusten ja metsänlan-
noitusten lisäämistä sekä puuntaimien tuotannon ja metsänjalostuksen tukemista, 
miehistön lisäämistä yksityismetsätalouden organisaatioihin ja metsäntutkimuksen 
kehittämistä. Metsänviljelyn tavoite kangasmetsissä ehdotettiin edellisen ohjelman 

876 Palosuo 1979, s. 5

877 MERA, metsätalouden rahoitusohjelma 1964, s. 10-12.

878 MERA, metsätalouden rahoitusohjelma 1964, s. 16

879 MERA metsätalouden rahoitusohjelma II 1966, s. 22.

880 MERA, metsätalouden rahoitusohjelma II 1966.
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mukaisena, mutta metsäojitusten laajentaminen viljelyä vaativille soille suurensi 
viljelyn tavoitteita erityisesti ohjelmakauden loppupuolella. Yhteensä kaikkien omis-
tajaryhmien metsissä vuotuiset viljelytavoitteet kaudella 1967-1970 olivat 195 000 
hehtaarista 335 000 hehtaariin ja ojitustavoitteet 195 000 hehtaarista 295 000 
hehtaariin.

Metsäteiden kiireellistä lisäämistä perusteltiin puunhankinnan rationalisoinnin 
vaatimuksilla ja edellytyksenä muiden metsänparannustöiden toteuttamiselle881. 
Juuri 1960-luvun puolivälin vuosina metsiin oli alettu tuoda puunkorjuun erikois-
koneita, metsätraktoreita, jotka edellyttivät lyhyttä maastokuljetusmatkaa882.

Mera III-ohjelma 16.6.1969. ”MERA metsätalouden rahoitusohjelma III” laa-
dittiin ohjelmien kauden jatkamiseksi vuosille 1970-1975883. Aiempien Mera I ja 
Mera II ohjelmien toteuttamisajaksi oli suunniteltu vuodet 1965-1970. 

Ohjelmassa viitataan talousneuvostolle tehtyyn tutkimukseen, jossa oli asetettu 
metsänviljelyn maksimitavoitteeksi 300 000 hehtaaria vuotta kohden, ja todetaan 
viljelyjen laajentamisen pysähtyneen vajaaseen puoleen maksimitavoitteesta. Met-
siin todetaan kuitenkin syntyneen tavoitteen mukainen määrä uusia taimikoita 300 
000-350 000 hehtaaria ja vuotta kohden. Määrästä todetaan viljelyllä perustetuiksi 
enintään 130 000 ja muu osa noin 200 000 hehtaaria luontaisesti siementyneiksi.

Toimikunta havaitsee runsaan luonnonsiemennyksen johtuvan metsien harvuu-
desta, suojuspuuhakkuitten yleisyydestä ja viljelyn hitaasta lisääntymisestä. Luon-
taisen uudistumisen voimakkuus todetaan ennakko-odotuksia myönteisemmäksi 
samoin kuin myös hakkuutapojen parantumisen ja perusparannusten (ojitusten) 
metsien kasvua suurentava vaikutus. ”Puun kasvun lisäämisessä on saavutettu Te-
ho-ohjelman taso”. Puuston määränkin todetaan pysyneen ennallaan korkeasta 
poistumasta huolimatta ja kasvun arvion todetaan suurentuneen884. 

Toimikunta ei kuitenkaan ollut tyytyväinen tulokseen. Suurimpien panosohjel-
mien tavoite metsänuudistamisessa katsotaan saavutetuksi, mutta metsiköt eivät 
tiheydeltään ja laadultaan vastaa ohjelmien edellyttämää tasoa. Viljelyllä peruste-
tuista taimikoistakin on 24 prosenttia joko liian harvoja tai hoitamatta885.

Toimikunta alentaa aiemmissa ohjelmissa esitettyjä metsänviljelyn tavoitteita 
aiempaa realistisemmalle tasolle. Vuosille 1970-1975 asetettiin vuosittain nousevat 
tavoitteet alkaen kaikkien omistajaryhmien metsissä 170 000 hehtaarista vuon-
na 1970 ja päätyen 225 000 hehtaariin vuonna 1975. Lukuarvoissa ovat mukana 
täydennysviljelyn tavoitteet. Metsäojituksissa vastaavat tavoitteet olivat 351 000 
hehtaarista 326 000 hehtaariin. Ojitusmäärät siis pienenivät vuosittain886. 

881 MERA, metsätalouden rahoitusohjelma II, s. 5.

882 Vaara 2010, s. 78

883 MERA metsätalouden rahoitusohjelma III, 1969, s.5.

884 MERA metsätalouden rahoitusohjelma III, 1969, s. 17.

885 MERA metsätalouden rahoitusohjelma III, 1969, s. 17.

886 MERA metsätalouden rahoitusohjelma III, 1969, liitetaulukot 0 ja 4.
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Mera-ohjelmissa tuotiin esille myös metsien lannoitus puuntuotannon tehosta-
misen keinona. Ensimmäisessä Mera-ohjelmassa lannoituksen vuotuiseksi tavoit-
teeksi kaudelle 1965-1970 asetettiin 20 000-30 000 hehtaaria, toisessa ohjelmassa 
kaudelle 1966-1970 60 000-333 000 hehtaaria ja kolmannessa ohjelmassa kaudelle 
1970-1975 240 000-550 000 hehtaaria. 

Talousneuvoston 1. ohjelma: Talousneuvoston teettämänä valmistui saman-
aikaisesti ensimmäisen Mera-ohjelman kanssa 26.5.1964 Ervastin ym. laatima 
puuntuotanto-ohjelma ”Suomen metsien kehitys vuosina 1964-2000887. Ohjelmassa 
esitettiin metsänviljelyn tavoitteet Teho-ohjelman mukaisina 201 000 hehtaarina 
vuotta kohden yhteensä kaikkien metsänomistajaryhmien metsissä. Ohjelmaa ni-
mitetään laajennetuksi Teho-ohjelmaksi. Siinä kun Mera-ohjelmissa oli pääpaino 
metsänparannustöiden rahoituksessa, Talousneuvoston teettämissä ohjelmissa 
pääpaino oli hakkuumahdollisuuksien kehityksessä, metsätaselaskelmissa.

Talousneuvoston 2. ohjelma: Talousneuvosto uudisti vuonna 1969 edellisen 
metsäselvityksen ja osittain laajensi sen tarkastelutapaa uudella metsäohjelmalla888. 
Ohjelmassa tarkasteltiin kaikkien puuntuotannon menetelmien eli metsänviljelyn, 
metsäojituksen, lannoituksen, luontaisen metsänuudistamisen ja peltojen metsittä-
misen tavoitemääriä ja tulosten arvioita neljässä voimaperäisyyden vaihtoehdossa 
ajanjaksolla 1970-2015. 

Vaihtoehdot olivat: 1) Perusohjelma, jossa oletettiin jatkettavan vuoteen 1969 
saakka toteutuneita metsänhoito- ja metsänparannustöiden määriä. 2) Minimioh-
jelma, joka oli harkittu vähimmäistavoitteeksi pyrittäessä turvaamaan teollisuuden 
puun tarve. 3) Mera III -ohjelma aikaulottuvuudeltaan jatkettuna. 4) Maksimioh-
jelma, jossa tavoitteet olivat samat kuin Talousneuvostolle vuonna 1964 tehdyssä 
laajennetussa Teho-ohjelmassa889. 

Seuraavassa taulukossa esitetään kolmelta ajanjaksolta Talousneuvoston oh-
jelmatyöryhmän asettamat metsänviljelyn, ojituksen ja lannoituksen työmäärien 
tavoitteet ja työryhmän arviot niillä saavutettavista metsien kuutiomäärän ja kasvun 
sekä hakkuusuunnitteen kehityksestä890. Määrien vertailuksi esitetään toteutuneet 
vuotuiset määrät.

887 Ervasti ym. 1964.

888 Ervasti ym. 1969. Suomen metsä- ja puutalouden tuotantomahdollisuudet vuosina 1970-2015

889 Ervasti ym. 1969, s. 22. 

890 Ohjelman kuorettomat kiintokuutiometrit muutettu kuorellisiksi olettamalla kuoren osuudeksi 13 
prosenttia.
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Taulukko 1. poimintoja Talousneuvoston vuonna 1969 esittämistä tavoitteista ja tu-
loksista

Kausi ja työlaji

T a l o u s n e u v o s t o 1969

ToteutunutPerus-
taso

Minimi-
ohjelma

Mera III
ohj. jatko

Maksimi-
ohjelma 

1970-1974 T a v o i t t e e t 1970–75

Viljely, 1000 ha/v 140 150 170 230 134.2

Ojitus, 1000 ha/v 250 250 350 250 227.9

Lannoitus, 1000 ha/v 120 530 240 300 38.7

Puuston määrä, milj. m3 1380 1379 1370 1362 1441.0

Puuston kasvu milj. m3/v 54.8 54.8 54.8 54.7 57.4 1

Hakkuusuunnite, milj. m3/v 59.3 59.5 60.4 61.0 52.69

1980-1984 T a v o i t t e e t 1976–85

Viljely, 1000 ha/v 140 150 250 300 131.3

Ojitus, 1000 ha/v 250 250 170 250 113.5

Lannoitus, 1000 ha/v 120 2020 650 1000 103.1

Puuston määrä, milj. m3 1325 1321 1316 1313 1660.0

Puuston kasvu milj. m3/v 59.2 60.7 67.0 72.5 68.4 2

Hakkuusuunnite, milj. m3/v 59.9 62.4 66.3 70.2 50.92

1990-2000 T a v o i t t e e t 1986–2000

Viljely, 1000 ha/v 140 150 225 250 119.2

Ojitus, 1000 ha/v Ojitus loppuun suoritettu vuonna 1986 42.0

Lannoitus, 1000 ha/v 120 3400 700 1000 38.2

Puuston määrä, milj. m3 1332 1330 1367 1378 1890.2

Puuston kasvu milj. m3/v 70.3 74.0 88.5 94.9 86.7 3

Hakkuusuunnite, milj. m3/v 60.4 64.0 72.7 76.7 58.85

1 Valtakunnan metsien inventointi VMI 6. 1971–1976
2 Valtakunnan metsien inventointi VMI 7. 1977–1984
3 Valtakunnan metsien inventointi VMI 9. 1996–2003

Näistä suppeista poiminnoista voidaan havaita, että ohjelmien työmäärätavoit-
teet eivät ole toteutuneet, mutta siitä huolimatta puuston määrä on suurentunut 
enemmän kuin ohjelmissa on arvioitu, samoin puuston kasvu maksimiohjelman 
tavoitetta lukuun ottamatta. Vuotuiset hakkuumäärät sen sijaan ovat jääneet oh-
jelmatyöryhmän hakkuusuunnitetta pienemmiksi. Puuston määrän suuri kasvu 
selittyykin ensisijaisesti hakkuiden vähäisyydellä.

Metsäohjelmia tehtiin 1960-luvulla tilanteessa, jossa metsien kasvu ei näyttänyt 
riittävältä tyydyttämään puunjalostuksen tarvitseman raakapuun määrää. Hakkuut 
(poistuma) olivat vuosina 1960-1964 olleet metsien kasvua suuremmat ja vuosina 
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1961-1962 tehdyn IV metsäninventoinnin tulokset viittasivat metsien puuston ja 
kasvun määrien alentuneen aiemman inventoinnin tasosta891, 892. Nämä osaltaan 
selittävät ohjelmiin kirjattuja suuria puunkasvatuksen toimenpiteiden tavoitteita 
ja pessimistisiä arvioita tuloksista, jos toimenpiteisiin puunkasvatuksen tehosta-
miseksi ei ryhdytä. 

Esimerkiksi Talousneuvoston ohjelmassa todetaan, että puuntuotanto ei riitä 
nykyiseenkään puunkäyttöön ilman laajamittaista metsien lannoittamista. ”Ilman 
laajaa metsänviljelyä ja lannoitusta suuri poistuma on hakattavissa vain rasitta-
malla erittäin voimakkaasti nykypuustoa”893. Myöhemmät inventoinnit lienevät 
osoittaneet IV inventoinnin tulokset osittain virheellisiksi. Inventointien tulosten 
keskinäiseen vertailuun ei nykyisin oteta mukaan IV inventoinnin tuloksia.

6.7  Muita metsäohjelmia 

Metsätalouden neuvottelukunnan ohjelmat 1975-1984. Vuodesta 1975 alkaen puun-
tuotannon ohjelmia laati metsätalouden neuvottelukunta, joka oli vuonna 1972 
perustettu maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen. Kuten hallinnon käsittelyn 
yhteydessä kerrottiin, neuvottelukunta perustettiin Maailmanpankin vaatimukses-
ta. Pankki oli asettanut metsätaloutta koordinoivan elimen perustamisen yhdeksi 
metsänparannustöihin myönnetyn lainan ehdoksi. Neuvottelukunta laati uuden 
tarkistetun puuntuotanto-ohjelman joka vuosi Lähteenojan894 mukaan vuoteen 
1984 saakka, Viitalan895 mukaan vuoteen 1982 saakka.

Ohjelmiin liittyi selvityksiä työvoimasta, ammattiopetuksesta, ympäristönsuo-
jelusta ja kansallispuistoista sekä niihin verrattavista puuntuotantoon vaikuttavista 
asioista kulloinkin ajankohtaisten tarpeiden mukaan896. 

Neuvottelukunnan esittämät metsänviljelyn tavoitteet olivat huomattavas-
ti maltillisempia kuin toimikuntien tavoitteet 1960-luvulla. Esimerkiksi vuosille 
1982-1985 neuvottelukunta asetti metsänviljelyn vuotuiseksi tavoitteeksi 100 000 
hehtaaria897. Oletettavasti maltillisuus johtui siitä, että aiemmin esitetyt tavoitteet 
oli havaittu epärealistisiksi, sillä niitä ollut saavutettu. 

Kuuselan tavoiteohjelma 1982. Kuusela esitti vuonna 1982 ohjelman ”Suomen 
puuntuotannon tavoiteohjelma 1980-luvulle”. Hän arvostelee aiempia puuntuotan-
non ohjelmia teoreettisuudesta, koska niistä puuttuvat kokonaan hakkuumäärän 

891 Ilvessalo 1963

892 Tiihonen 1968

893 Ervasti ym. 1969, s. 36

894 Lähteenoja 1999, s. 17.

895 Viitala, J. 2004, s. 48

896 Palosuo 1979, s. 42; Viitala, J. 2004, s. 44

897 Metsätalouden neuvottelukunta 1977-1979. Puuntuotannon tavoiteohjelmat 1977-1979.
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ja hakkuutapojen tavoitteet. Ohjelmien epärealistisuus tuli Kuuselan mukaan nä-
kyviin 1970-luvulla, kun hakkuumäärä jäi selvästi puuston kasvua ja suunnitetta 
pienemmäksi. ”On turha esittää suurenevia metsänviljelyn pinta-aloja, ellei uu-
distamishakkuita suoriteta vastaavassa määrässä898. 

Kuusela katsoo puuntuotannon harjoittamisen kannattavaksi myös Pohjois-
Suomessa olevissa lakimetsissä ja lukee ne siksi puuntuotannon piiriin kuuluviksi 
talousmetsiksi. Kuten edellä kerrottiin, lakimetsät olivat siihen aikaan hakkuutoi-
minnan ulkopuolella, koska niiden uudistaminen oli osoittautunut vaikeaksi. Kuu-
sela ei pidä sitä todellisena syynä, vaan katsoo syyksi ”yleisen mielipiteen, joka 
vastustaa kannattavan puuntuotannon menetelmiä näillä alueilla”.

Kuusela piti metsänviljelyä ainoana talousmetsien uudistamismenetelmänä. 
Hänen mukaansa luontainen uudistaminen ja puu- tai puuryhmäkohtainen met-
sänkäsittely (jatkuva kasvatus) soveltuvat puistometsien lisäksi osaan kansallispuis-
toja eli sellaisiin metsiin, joissa puuntuotanto ei ole metsien käsittelyn ensisijainen 
tavoite899.

6.8  Metsä 2000-ohjelma ja sen tarkistukset 

Metsä 2000 -ohjelman laatiminen käynnistettiin 1980-luvulla tilanteessa, jossa 
vuotuiset hakkuumäärät jäivät vuosi vuodelta metsäohjelmissa suunniteltuja hak-
kuumääriä pienemmiksi. Sen seurauksena maassa ryhdyttiin valmistelemaan met-
sänomistajien velvoittamista puunmyyntiin lainsäädännöllä. Poliittista ilmapiiriä 
alettiin valmistella muutokselle otolliseksi voimakkaalla tiedotuksella. Metsänomis-
tajien kerrottiin olevan haluttomia myymään puuta ja lahottavan metsissään osittain 
valtion tuella kasvatettua puuta900.

Tavoite julkistettiin901 ja valmistelut käynnistettiin, kun Ruotsissa säädettiin 
vuonna 1979 hakkuisiin velvoittava metsälaki902. Pääministerille valmisteltiin met-
sien käytön tehottomuutta arvosteleva puhe seminaariin, jonka Talousneuvosto 
vuonna 1983 järjesti yhdessä Metsäteollisuuden keskusliiton ja MTK:n kanssa. 

Talousneuvosto asetti samana vuonna Metsä 2000 -ohjelmajaoston, jonka laa-
timassa metsäohjelmassa keskeisenä tavoitteena oli puun kysynnän ja tarjonnan 
ohjaaminen siten, että metsien hakkuumahdollisuudet tulisivat mahdollisimman 
täysimääräisesti hyödynnetyiksi. Pitkän aikavälin tavoitteena oli puuston määrän 
ja hakkuumahdollisuuksien lisääminen903. Puunmyyntivelvoitetta ei kuitenkaan 

898 Kuusela 1882, s. 2.

899 Kuusela 1982, s. 43.

900 Esim. Kuusela 1976.

901 Kuusela 1983, s. 29

902 Skogsvårdslag SFS nr. 429/1979

903 Metsä 2000 -ohjelman tarkistustoimikunta. Metsätalouden jaoston muistio, s. 1 
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esitetty. Se osoittautui Ruotsissakin epäonnistuneeksi ja poistettiin laista vuonna 
1993904.

Metsä 2000-toimikunnan raportti, joka valmistui vuonna 1985, koostuu seitse-
mästä erillisestä julkaisusta: Seminaariraportti Metsä 2000 - Tuottava ja työllistävä 
metsä, Metsä 2000 -ohjelma, Metsä 2000 ohjelman pääraportti, Metsien hoidon ja 
käsittelyn työryhmän raportti, Puuhuollon työryhmän raportti, Metsäteollisuuden 
kehittämisen työryhmän raportti ja Metsien moninaiskäytön työryhmän raportti. 
Seuraavassa laatikossa esitetään Metsä 2000-ohjelman metsätalouden kehittämistä 
koskevat tavoitteet ja keinot. Puunjalostusta koskevia ehdotuksia ei tässä käsitellä. 

metsä 2000-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet: 

Tavoitteet:

1) Metsätaloudella tuetaan yleisen talouspolitiikan päämääriä. 2) Metsiä käytetään 

kestävästi. 3) Metsänkasvatuksessa tavoitellaan puuston määrän ja hakkuumahdolli-

suuksien lisäämistä. 4) Puuntuotannon lisäämisen toimenpiteiden on oltava kannat-

tavia. 5) Metsätalouden harjoittamisen edellytykset turvataan. 6) Puun kysyntää ja 

tarjontaa ohjataan metsien hakkuumahdollisuuksien hyväksikäyttämiseksi ja teollisuu-

den puunsaannin turvaamiseksi. 7) Puunkäyttöä kehitetään vastaamaan hakkuiden 

puutavaralajeja. 8) Kannattavan metsäteollisuuden toimintaedellytykset turvataan905. 

Ongelmat: 

1) Hakkuiden lisääminen metsien tarvitsemaa käsittelyä vastaavaksi. 2) Puunkäytön 

sovittaminen hakkuumahdollisuuksien rakennetta vastaavaksi. 3) Metsäteollisuuden 

kilpailukyvyn turvaaminen. 4) Puuntuotantoa rajoittavien tekijöiden haittavaikutusten 

vähentäminen.

Toimenpiteet:

Politiikan päälinjat: Puun tarjontaa vahvistettava ja kysyntää ylläpidettävä turvaamalla 

teollisuuden toiminta ja suuntaamalla puunjalostusta haluttuun puunkäyttöön906.

Yleiset talouspoliittiset toimenpiteet: Inflaatiota torjuttava, kantorahatuloille sijoitus-

kohteita, 

Metsäpoliittiset toimenpiteet: Metsänomistusolot tarvitsevat maapoliittista lainsää-

däntöä. Organisaatioiden edistettävä suunnitelmallista metsätaloutta ja tehostettava 

neuvontaa ja työpalveluja. Metsänomistajien eri ryhmiä ohjattava erilaisilla keinoilla907.

904 Skogsvårdslag 1979:429, omtryct I SFS 1993:553

905 Metsä 2000 -ohjelma pääraportti s. 7

906 Metsä 2000 -ohjelma pääraportti s. 96.

907 Metsä 2000-ohjelma pääraportti s. 98.
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Yksilöidyt toimenpiteet: 1) Tilojen jakamista rajoitettava; 2) Metsätaloustiloja edistettä-

vä; 3) Metsätilat maatilalainoituksen piiriin; 4) Perikuntien perinnönjakoja nopeutetta-

va; 5) Metsänomistusyhteisöjä lisättävä; 6) Metsätalouden suunnittelua, neuvontaa ja 

palvelua lisättävä; 7) Tiedotusta etujärjestöjen ja puolueiden elimille sekä nuorisolle li-

sättävä; 8) Metsänhoitoyhdistyksiin lisää väkeä neuvontaan ja palveluun; 9) Metsäyh-

teistyöalueita lisättävä; 10) Verotuksella ohjattava metsänomistajan päätöksentekoa; 

11) Puukauppaan hintasuositussopimukset; 12) Metsälakeja uudistettava; 13) Puuntai-

mien tuotannon suunnittelua, menetelmiä ja taimien laatua parannettava; 14) Harven-

nushakkuita lisättävä; 15) Hankintahakkuiden verovapautta jatkettava ja kehitettävä 

ns. osahankintaa; 16) Kokopuukorjuuta kehitettävä; 17) Työvoimaa lisättävä suunnit-

teluun, neuvontaan, palveluun ja valvontaan; 18) Metsäkoneiden ja niiden kuljettajien 

lisätarvetta ei ole; 19) Metsätyövoimalle tasainen työllisyys, vakinaiset ympärivuotiset 

työsuhteet ja terveydellisesti riskittömät työmenetelmät; 20) Metsäkoneiden käytön 

organisointia parannettava; 21) Koneurakoitsijoita koulutettava; 22) Nykyistä kevyem-

piä korjuukonetyyppejä kehitettävä; 23) Metsäteitä parannettava ja niiden verkostoa 

tihennettävä908.

Metsänviljelyn tavoitteeksi esitetään Metsä 2000 -ohjelmassa kaikki omistajaryh-
mät huomioonotettuina kaudelle 1986-1995 160 000 ha/v ja lisäksi täydennysvil-
jelyä 30 000 ha/v. Kaudelle 1996-2005 esitetään 155 000 ha/v ja täydennysviljelyä 
25 000 ha/v909. 

Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 1986 asettama Metsä 2000 -ohjelman 
seurantatoimikunta nosti vuonna 1986 ensimmäisen kauden metsänviljelyn vuo-
tuisen tavoitteen 171 000 hehtaariin910 ja väliraportissa vuonna 1988 kaudelle 1991-
1995 175 000 hehtaariin911. Lukuarvoihin on lisättävä peltojen metsitystä 5 000-10 
000 hehtaaria ja täydennysviljelyä 25 000 hehtaaria.

Ohjelmassa korostetaan, että ”ohjelman tavoitteet ovat tiukat ja vaativat. 
Oleelliset poikkeamat valitusta ohjelmasta hakkuiden ja muiden toimenpiteiden 
kohdentamisessa ja ajoittamisessa vaikuttavat joko heti tai myöhemmin hakkuu-
kertymää pienentävästi tai sen rakennetta muuttavasti”912. 

908 Metsä 2000-ohjelma pääraportti s. 96-113.
909 Metsä 2000 -ohjelman pääraportti, s. 84

910 Metsä 2000 -ohjelman ensimmäisen kymmenvuotisjakson 1986-1995 tarkistetut hakkuu- ja 
puuntuotantotavoitteet 

911 Metsä 2000 -ohjelman ensimmäinen kymmenvuotiskausi 1986-1995, s. 22

912 Metsä 2000 -ohjelman pääraportti, s. 89
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Metsä 2000 -ohjelman seurantatoimikunta jätti loppuraporttinsa keväällä 
1989913. Sen työtä jatkamaan maa- ja metsätalousministeriö asetti 7.2.1990 Metsä 
2000 ohjelman tarkistustoimikunnan, joka luovutti mietintönsä tammikuussa 1992. 

Tarkistustoimikunta totesi Metsä 2000 -ohjelmassa ehdotettujen toimenpitei-
den toteutuneen kokonaisuutena tyydyttävästi. Toimikunta kuitenkin yksilöi vain 
muutamia niistä toimenpide-ehdotuksista, jotka edellä on yksilöity. Toteutuneina 
toimenpiteinä toimikunta mainitsee metsäverotuksen kehittämisen ja metsälain-
säädännön uudistamisen. Toteuttamattomiksi todetaan tilojen jakoa rajoittavat ja 
metsien yhteisomistusta edistävät ehdotukset sekä ehdotukset, jotka koskivat ti-
lakoon suurentamista ja metsätalouden ohjaamista tilan päätuotantosuunnaksi914. 
Metsänhoidon ja perusparannustöiden tavoitteita ei ollut saavutettu ja toimikunta 
alensi metsänviljelyn tavoitteen 155 000 ha/v915.

Toimikunta toteaa, että metsätalouden kehittämisohjelmien päätavoitteet ovat 
muuttuneet kehityksen myötä. Kun 1960-luvun ohjelmissa päätavoite oli puuntuo-
tannon lisääminen, niin Metsä 2000 -ohjelmassa tavoite oli tarjonnan lisääminen, 
ja ohjelman tarkistamisessa tavoitteeksi oli noussut puun kysynnän lisääminen ja 
kustannusten hallinta. Miten tuottaa lisää puuta oli vaihtunut kysymykseksi, miten 
saada tuotettu puu markkinoille ja lopulta kysymykseksi, miten saada tuotetulle 
puulle lisää käyttöä916.

Toimikunta katsoo metsäpolitiikan päätavoitteeksi metsävarojen käytön lisää-
misen ja metsien elinvoimaisuuden säilyttämisen. Metsävarojen käytön lisäämi-
nen edellyttää puun tehdashinnan kilpailukykyisyyttä kilpailijamaihin verrattuna 
ja metsätalouden kannattavuuden säilymistä. Metsiä tulee käsitellä niin, että riski 
metsätuhoista ja ympäristön vahingoittumisesta vähenee. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi suurennetaan tilakokoa, selvitetään metsien yh-
teisomistuksen lisäämisen mahdollisuuksia, tarkistetaan verovähennysten ja met-
sänparannusrahoituksen kohdentumista, laaditaan metsäntutkimuspoliittinen 
ohjelma ja selvitetään puun energiakäyttöä. Metsätalouden sisäisinä toimenpitei-
nä pyritään lisäämään sahateollisuuden tuotantoa sekä kehitetään puukauppaa ja 
puunkorjuuta. 

6.9  Kansallinen metsäohjelma 2010

Kansallinen metsäohjelma 2010 valmistui vuonna 1999. Ohjelman lähtökohtana 
ei ole normaaliin tapaan analyysi metsätaloudessa vallitsevasta tilasta, vaan visio 

913 Metsä 2000 -seurantatoimikunnan loppuraportti. 

914 Metsä 2000 -ohjelman tarkistustoimikunnan mietintö 1992/5, s. 16

915 Metsä 2000 -ohjelman tarkistustoimikunnan mietintö 1992/5, s. 40 

916 Metsä 2000 -ohjelman tarkistustoimikunnan mietintö 1992/5, s. 12
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tavoitellusta tilasta917. Ohjelman taustaraporteissakin918 nykytilanteen arviointi on 
pinnallista. Myös ohjelman kieliasu poikkeaa ohjelmien yleisestä kieliasusta siten, 
että ohjelman kohteena oleville alueille ei esitetä ohjelman tavoitetta, vaan kuva-
taan ohjelman sisältö kohdealueiden otsikoissa ikään kuin onnistuneena ohjelman 
toteutuksena.

Otsikoissa ilmaistut ohjelman painopistealueet ovat seuraavat: 
- Metsäteollisuudella kasvumahdollisuuksia
- Metsätalous kannattaa ja työllistää
- Metsät hoidetaan hyvin 
- Ekologinen kestävyys turvataan
-  Metsistä virkistystä ja luonnontuotteita
-  Metsäosaamista vahvistetaan
-  Suomi on aktiivinen kansainvälisessä metsäpolitiikassa

Metsätalouden kehittämisen päätavoitteiksi ilmoitetaan vuotuisen hakkuukertymän 
nostaminen 63-68 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2010 mennessä ja vuotuisen 
energiapuun käytön lisääminen 5 miljoonalla kuutiometrillä. Samanaikaisesti huo-
lehditaan metsätalouden kestävyyden säilymisestä sekä metsänhoidon ja metsäta-
louden ympäristönhoidon korkeasta tasosta919.

Metsätalouden kannattavuuden ilmoitetaan 1990-luvun jälkipuoliskolla paran-
tuneen hakkuiden lisääntymisen ansiosta920. Vuosina 1970-1997 keskimääräinen 
reaalinen nettotulos hehtaaria kohden oli 460 markkaa (77 €) ja vuosina 1997-
1998 580 markkaa (98 €). Kannattavuus on tässäkin laskettu metsäalan yleisen 
käytännön mukaisesti keskimääräisten vuotuisten tulojen ja menojen erotuksena 
ottamatta huomioon investointien korkoja. 

Metsäohjelman tavoitteeksi ilmoitetaan metsätalouden tehostaminen kilpailua 
lisäämällä. Kilpailuttamista kuitenkin suositellaan selvitettäväksi vain neuvonnan 
ja koulutuksen palveluiden tarjonnassa sekä metsäsuunnittelussa. Puukauppaan 
kilpailua ei sovellettaisi, vaan siihen suositellaan neuvottelumenettelyä. Puukaupan 
järjestelmää ja hankintakauppaa olisi kehitettävä vain nykyistä paremmin myyjän 
ja ostajan tarpeita vastaavaksi. Muita metsätalouden palveluja tulee kehittää toi-
miviksi yhteistyöverkostoiksi.

Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille esitetään kak-
sinkertaistettavaksi, minkä tarkoituksena on voimavarojen lisääminen metsänomis-
tajien neuvontaan ja koulutukseen. Tilakohtaisten metsäsuunnitelmien tavoitteeksi 
ehdotetaan 75 prosenttia yksityismetsien alasta. 

917 Kansallinen metsäohjelma 2010, s. 8.

918 Esim. Hakkarainen 1999, s. 49

919 Kansallinen metsäohjelma 2010, s. 15 ja 19

920 Kansallinen metsäohjelma 2010, s. 16
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Ohjelmassa todetaan kymmenien vuosien kokemuksen osoittaneen, että yhteis-
kunnallisesti tärkeä perhemetsätalous toimii hyvin, kun neuvonnasta, koulutuksesta 
ja yksityistaloudellisesti heikoimmin kannattavien välttämättömien töiden tukemi-
sesta huolehditaan. Ohjelman toteuttamiseksi ehdotetaan metsänhoito- ja metsän-
parannustöihin lisättäväksi valtion tukea 60 miljoonaa markkaa (10 milj. euroa).

Hakkuukertymän nostamisen asetettuun tavoitteeseen 63-68 miljoonaan kuu-
tiometriin vuodessa katsotaan edellyttävän metsänhoidon toteuttamista suositusten 
mukaisesti. Suositukset sisältävät muun muassa avohakkuu/metsänviljelyn lisää-
misen nykyisestä 130 000 hehtaarista 135 000-150 000 hehtaariin vuodessa921. 

Kansallisen metsäohjelman tavoitteeksi ilmoitetaan metsäosaamisen paranta-
minen vahvistamalla tutkimukseen, koulutukseen ja kansainvälisyyteen perustu-
vaa innovaatiotoimintaa. Metsäklusteri todetaan ohjelmassa yhdeksi vahvimmista 
tietotaidon osaamiskeskittymistä922. Innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi ehdo-
tetaan perustettavaksi erityinen innovaatiofoorumi lisäämään tiedon tuottajien ja 
käyttäjien vuorovaikutusta.

innovaatiofoorumi on ”suunniteltua innovointia”

Metsäalalla innovoinnin keskittäminen palvelee metsätalouden pysähtyneisyyttä, sillä 

alalla hyväksytään vain vallitsevia käytäntöjä tukevat innovaatiot. Innovaatiofoorumi 

siivilöisi käytäntöjä häiritsevien innovaatioiden eteneminen käytäntöön. Seuraavassa 

esimerkki, kuinka maa- ja metsätalousministeriö torjui erään innovaation 1990-luvulla 

sillä perusteella, että keksintö ei ota huomioon olemassa olevia organisaatioita923.

Eräs keksijä anoi maa- ja metsätalousministeriöltä rahoitustukea prototyypin 

rakentamiseksi maataloustraktoriin perustuvasta puunkuljetuksen koneyhdistelmästä. 

Keksijällä oli kaksikin patenttia koneyhdistelmän teknisiin ratkaisuihin. Perävaunuun 

oli suunniteltu telapyörästön rinnalle jalakset, joiden käyttöön voitiin siirtyä yksinker-

taisella tekniikalla. Kone oli myös liikennetraktori, jolla puun maastokuljetusta voitiin 

jatkaa tiekuljetuksena rautatien tai vesikuljetuksen varastoon tai puun käyttöpaikalle.

Ministeriö ryhtyi etsimään muitakin kehittämisrahaa tarvitsevia ja kokosi sitä var-

ten metsälaitosten edustajista neuvoa antavan ryhmän. Rahoitushakemuksia löytyi yli 

15 kpl, joista osa ryhmän jäsenten edustamilta laitoksilta. Ryhmä esitti ja ministeriö 

jakoi varat muille, mutta ei aloitteen tehneelle keksijälle. Ministeriö perusteli kielteistä 

päätöstä keksijälle sillä, että koneyhdistelmä ei ota huomioon olemassa olevia organi-

saatioita. Rahoitushakemuksessa oli kerrottu koneyhdistelmän olevan metsätraktorin 

kilpailija.

921 Kansallinen metsäohjelma 2010, s. 19

922 Metsäklusteriksi ymmärrettiin puunjalostusklusteri, jossa metsätalous oli alistettu puunjalostuksen 
tukialaksi (Vaara 2010, s. 182)

923 Vaara 1998, s. 128 ja 2010, s. 79
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Kansalliset metsäohjelmat ovat nykyisin kansainvälisen metsäpolitiikan suosituksia. 
YK:n kestävän kehityksen toimikunnan perustama hallitusten välinen metsäpaneeli 
nimittäin vuonna 1997 suosittelee valtioille suunnatuissa toimenpide-ehdotuksissa 
yhtenä toimenpiteenä kansallisten metsäohjelmien laatimista924. 

Suosittelun taustalla lienevät ensisijassa metsien suojelun tavoitteet. Silti halli-
tusten välinen metsäpaneeli epäilemättä ei tarkoita sitä, että kansallisilla metsäoh-
jelmilla syrjäytettäisiin markkinat puun kasvatuksesta ja käytöstä. Paneeli ilmeisesti 
näkee, että myös muiden metsän tuottamien hyödykkeiden kuin puun tuotanto voi 
toteutua markkinatalouden keinoilla. Näinhän nähdään metsätalous myös YK:n 
vuonna 1992 hyväksymissä metsäperiaatteissa. Siinä tarkoituksessa metsäperiaat-
teissa korostetaan taloudellisen tehokkuuden oikeaa arviointia vaatimalla kaikkien 
metsän tuotteiden hinnoittelua niiden todellisen markkina-arvon mukaisesti925.

Suomessa kansallinen metsäohjelma laadittiin tilanteessa, jossa markkinatalous 
oli ollut syrjäytettynä metsätaloudesta jo vuosikymmenien ajan. Ohjelma on ajan 
hengen tuote.

6.10  Metsäohjelmat osa suunnitelmallisen  
 metsätalouden suunnitelmaa

Metsätalouden kehittämisohjelmat on Suomessa totuttu näkemään puuntuotannon 
laajentamisen ohjelmina, koska lähes kaikki tähän mennessä laaditut ohjelmat ovat 
olleet sitä. Ohjelmille on kuitenkin vaihtoehto. Ohjelmat voisivat olla metsätalo-
uden kehittämisen elinkeino-ohjelmia, joissa yhtenä osana olisi puuntuotannon 
kehittäminen. Itse asiassa ensimmäinen metsäohjelma, Metsätalouden suunnitte-
lukomitean mietintö, oli juuri tällainen metsätalouden elinkeinojen kehittämisen 
ohjelma. Sen liitteenä oli puuntuotannon kehittämisen ohjelma, HKLN-ohjelma. 

Myöhemmät ohjelmat sen sijaan ovat olleet lähes puhtaita puuntuotanto-oh-
jelmia. Hahtola926 havainnollistaa ohjelmien kapeutta toteamalla, että kaikki kan-
santalouteen liittyvät metsätalouden päätöksentekomallit varautuvat vain yhteen 
muutosilmiöön, puuntuotoksen yksin-kaksin-kolminkertaistumiseen. 

Myös Kari Keipi kiinnittää huomiota metsäohjelmien yksipuolisuuteen ja arvos-
telee ohjelmia puutteellisista suunnittelumenetelmistä. Hänen mukaansa metsäta-
louden kehittämisohjelmat ovat luonteeltaan pikemmin biologisia ja teknisiä kuin 
taloudellisia ja sosiaalisia, vaikka julkisen vallan asettamat tavoitteet metsätaloudelle 
ovat taloudellisia ja sosiaalisia927. 

924 Portin, A. ja Pirkola, K. 1999, s. 22

925 Agenda 21 1992, luku 11, s.12

926 Hahtola 1969c, s. 12. 

927 Keipi 1970, s. 27.
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Suunnittelumenetelmien vaihtoehtoja Keipi nimittää tyvi- ja latvamenetelmäksi. 
Normaali suunnittelun menetelmä on tyvimenetelmä. Siinä asetetaan tavoitteet, 
määritellään lähtökohtatilanne, verrataan tilannetta tavoitteisiin ja etsitään keinot 
tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Latvamenetelmä perustuu oletukseen, että päätöksentekohetkeen asti toteute-
tut toimenpiteet ovat olleet terveellä pohjalla. Latvamenetelmän käyttäjä pitäytyy 
entisiin ratkaisumalleihin. Menneitten ratkaisujen pohjalta voidaan ongelmat sel-
vittää helposti928.

Suunnittelukomitean mietintö perustui tyvimenetelmään. Niin kuin ohjelman 
kuvauksessa kerrottiin, ohjelmassa selvitettiin metsätalouden taustatekijät alkaen 
maan luonnonoloista ja päätyen metsätyövoimaan ja metsätöiden rationalisointiin. 
Toimenpide-ehdotukset sovellutettiin vallitseviin oloihin. Luonnonolojen selvityk-
sen seurauksena metsänviljelyn ehdotukset olivat maltillisia. Elinkeino-olojen sel-
vityksen seurauksena maatilayrittäjät nähtiin mahdollisuutena puunkorjuun yrit-
täjiksi ja heidän koneensa mahdollisuuksina puunkorjuun koneiksi.

Myöhemmissä metsäohjelmissa metsätalouden elinkeino- ja yritystoiminta on 
jokseenkin täydellisesti sivuutettu. Esimerkiksi Metsä 2000 -ohjelmassa esitettyjen 
metsäpoliittisten toimenpiteiden luettelosta (16 sivua, 12 kohtaa) ei löydy yritys- eikä 
yrittäjä- sanojakaan. Sana löytyy vain yhdyssanan osana kohdasta, jossa ehdotetaan 
koneurakoitsijoille yritystaloudellista koulutusta929. 

Myöskään Kansallisesta metsäohjelmasta vuonna 2010 ja sen taustaraporteista 
ei löydy metsätalouden elinkeino- ja yritystoiminnan kuvausta. Ohjelman lähtökoh-
tana on visio monimuotoisista metsistä930. Maa- ja metsätalousministeriön julkai-
sussa ”Suomen metsätalouden tila 2000” metsätalouden harjoittamista kuvataan 
perhemetsätaloudeksi yritystoiminnan sijasta931. Taustatutkimuksessa on osoitettu, 
että perhemetsätalous on vain perheiden metsänomistusta. Metsätaloutta perheiden 
omistamissa metsissä harjoittavat metsäalan laitokset.

Yritystoiminnan syrjäyttäminen metsäohjelmista voidaan ymmärtää sitä taustaa 
vasten, että ohjelmat olivat yksi osa 1960-luvulla syntyneestä suuresta suunnitelmas-
ta, jonka tarkoituksena oli luoda maahan suunnitelmallinen keskitetysti johdettu 
metsätalous. Suunnitelmassa metsäohjelmien osuutena oli hakkuiden ja puunkas-
vatustöiden määrätavoitteiden asettaminen maan metsätaloudelle. Valtakunnan 
metsien inventointien perusteella asetettiin koko maata koskeva hakkuusuunnite 
(kestävä hakkuumäärä) ja sen edellyttämät puunkasvatustyöt932.

928 Keipi 1970, s. 27

929 Metsä 2000 -ohjelma. Pääraportti, s. 113 

930 Kansallinen metsäohjelma 2010. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisu 2/1999, s.8. 

931 Suomen metsätalouden tila 2000. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisu 5/2000, s. 5. 

932 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 68
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Suunnitelman toinen osa oli alue- ja tilakohtainen metsäsuunnittelu, jolla hak-
kuusuunnitteet ja puunkasvatuksen työtavoitteet vietiin pienalueiden tasolle ja 
tilakohtaisiksi tavoitteiksi. Metsälautakunnat määrättiin vuonna 1967 annetulla 
asetuksella seuraamaan alueensa metsätalouden kehitystä ja laatimaan sitä kos-
kevia aluesuunnitelmia. Metsätalouden suunnittelusta tuli metsälautakuntien pää-
toimintamuoto. 

Kolmas osa suunnitelmaa oli puukauppojen ja työpalvelujen keskittäminen. 
Yksityismetsät jaettiin 1960-luvulla metsäyhtiöiden yksinosto- ja korjuualueiksi. 
Metsälautakunnat ottivat alueet aluesuunnittelun perusyksiköiksi ja MTK nimesi 
alueet metsänomistajien yhteistyöalueiksi933. Työpalvelut metsänomistajille jaettiin 
laitosten reviireiksi: puunkorjuun palvelut metsäyhtiöiille ja puunkasvatuksen pal-
velut metsänhoitoyhdistyksille.

Neljäntenä osana suunnitelmaan liittyi puun käytön suunnittelu. Vuosina 1970-
1989 pantiin toimeen Suomen Pankin tuella puunjalostuksen investointien sääte-
ly934. 

Viides osa suunnitelmaa oli metsäntutkimuksen keskittäminen. Tehdaspuun 
toimitusjohtaja Topi E. Heikkerö esitti 1970 suunnitelman metsäntutkimuksen kes-
kittämisestä yhteisen koordinaattorin alaisuuteen. Koordinaattorin työelintä hän ni-
mitti kokonaiskuvaosastoksi. Metsäntutkimusta käsitellään jäljempänä laajemmin.

Keskitetty tiedotus oli yksi osa suunnitelmallista metsätaloutta. Samalla kun 
vaihtoehtoja torjuttiin käytännössä, niiden esille tulemista pyrittiin rajoittamaan 
keskittämällä tiedotus laitosten tiedotusyksiköille. Kullervo Kuusela935, joka lienee 
ollut suunnitelmallisen metsätalouden keskeisin ideologi, kirjoittaa, kuinka ”metsä-
talouden merkityksen tiedostaminen ja puuntuotannon menetelmien hyväksytyksi 
tuleminen edellyttävät keskitettyä tiedottamista”. 

Myös metsätalouden kehittämisohjelmissa voidaan havaita sisä- ja ulkopoliit-
tinen ohjaus metsäpolitiikan ohjauksessa. Ohjelmien toimeenpanon tapahtumat 
olivat sisäpoliittista ohjausta, sillä niistä päättivät metsätalouden laitokset. Ulko-
poliittista ohjausta taas oli metsäohjelmilla poliittisille päättäjille lähetetty viesti 
siitä, että ilman valtion toimenpiteitä metsien puuntuotanto vähenee, mikä on uhka 
maan talouselämän keskeisen toimialan, puunjalostuksen jatkuvuudelle. Julkinen 
valta reagoi viestiin antamalla alueelliseen suunnitteluun velvoittavan asetuksen ja 
lisäämällä valtion varoja puuntuotannon töihin, suunnitteluun sekä metsänomis-
tajien neuvontaan. 

933 Vaara 2010, s. 84

934 Kuusela 1999, s. 137-153

935 Kuusela 1983, s. 40
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7 METSÄTALOudEN yrITySTOIMINNAN OHJAuS

7.1  Ohjauksen keinojen ryhmittely

Metsätalouden yritystoiminnan ohjaus on metsänomistajan käyttäytymisen oh-
jaamista. Ohjauksen tapahtuma on ohjaavaa yksikköä edustavan henkilön vallan-
käyttöä, jolla metsänomistaja ohjataan haluttuun käyttäytymiseen metsätalouden 
harjoittamisessa. Metsäalalla ei yleensä puhuta ”metsänomistajan ohjauksesta”. Sen 
sijasta käytetään ohjauksen kohteen piilottavaa ”metsätalouden ohjaus” -ilmaisua. 
Tässä tutkimuksessa käytetään kumpaakin ilmaisua. 

Tässä luvussa kuvataan metsätalouden ohjauksen keinoja. Keinot ovat ohjaavien 
yksiköiden hallussa olevia pakotteiden, palkitsemisen tai asenteiden ohjaamisen 
valtaresursseja. Julkinen valta antaa ohjauksen keinot eri tasoisina säädöksinä ja 
toimeenpano-ohjeina. Ohjausta voidaan harjoittaa myös sopimuksilla, joita met-
sänomistajat tekevät puun ja palvelujen kaupoissa yritysten tai laitosten kanssa 
Sopimukset voivat olla kirjallisia tai suullisia.

Ohjauksen keinoja voidaan ryhmitellä eri tavoin936. Metsäalan keskustelussa 
ja lainsäädännössä ohjauksen keinot jaetaan kahteen pääryhmään, metsälakien 
toimeenpanoon ja metsätalouden edistämiseen. Metsälakien toimeenpano on jul-
kisen vallan harjoittamaa ohjausta, jossa erotetaan virallinen ja epävirallinen oh-
jaus. Virallinen ohjaus on metsänomistajien ohjausta lakien antamaa pakotevaltaa 
käyttämällä. Epävirallinen ohjaus voi olla taloudellista tai informaatio-ohjausta. 
Taloudellisen ohjaus voi olla palkitsemista ohjeiden noudattamisesta tai etuuden 
alentamista ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Informaatio-ohjaus koostuu 
monista asenteiden ohjausvallan keinoista. Epävirallinen ohjaus ja metsätalouden 
edistäminen ovat metsäalalla synonyymikäsitteitä. 

Julkisen vallan lisäksi metsänomistajien käyttäytymistä pyrkivät ohjaamaan 
myös metsätalouden eturyhmät ja sidosryhmät. Eturyhmien ohjaus tapahtuu etu-
päässä markkinoiden välityksellä puun ja palvelujen kauppoihin liittyvillä sopimuk-
silla. Metsäalalla sovelletaan yleisesti seuraavanlaista keinojen ryhmittelyä937, 938. 

936 Edellä esitettiin Ahlstedt’in ym. (1986, s. 79) ryhmittely, jota käytetään kuvaamaan julkisen hallinnon 
toimintayksiköiden ohjausta. Siinä ohjauksen välineet ryhmitellään niiden pysyvyyden perusteella kolmeksi 
pääryhmäksi: 1) pysyväisohjaussäännöiksi, 2) kertaohjausimpulsseiksi ja 3) yksikön henkilöresursseiksi.

937 Laakso 2003, s. 17, Kiviniemi 2004, s. 24, Melkas 2004, s. 8, Lähteenoja 2000, s. 51

938 Ks. myös Metsä-Simola 2002, s. 6.
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1. Julkisen vallan (hallintoyksikön) ohjauskeinot
 1.1. Virallisen eli normiohjauksen keinot
  1.1.1 Metsälakien toimeenpano
  1.1.2 Metsänhoitoyhdistysten valvonta
 1.2. Epävirallisen ohjauksen (edistämisen) keinot 
  1.2.1. Taloudellisen ohjauksen keinot
   1.2.1.1 Valtion suora rahoitustuki
   1.2.1.2 Verotuksen tuki 
  1.2.2 Informaatio-ohjauksen keinot
   1.2.2.1 Metsänomistajien neuvonta
   1.2.2.2 Metsätalouden suunnittelu
   1.2.2.3 Metsänomistajien yhteistoiminnan ohjaus
2. Markkinaohjauksen keinot 
 2.1 Puukaupan sopimukset
 2.2 Tarvikkeiden, työpalvelujen ja asiantuntijapalvelujen kaupan 
  sopimukset

Seuraavassa luvussa kuvataan virallisen ohjauksen keinojen kehitystä tarkastele-
malla metsän käyttöä ohjaaviin lakeihin sisältyvien määräysten kehitystä. Lakien 
kehitystä seurataan vuoden 2012 loppuun. 

7.2  Metsätalouden virallinen ohjaus

7.2.1  vuoden 1886 meTsälaki ja vuoden 1917 meTsäaseTus

Vuoden 1886 metsälaissa939 kiellettiin metsän hävittäminen. Siinä tarkoituksessa 
määrättiin, että kymmenen tynnyrinalan (4,94 ha) tai sitä suuremmalle hakkuualalle 
oli jätettävä siemenpuita ja ryhdyttävä muihinkin toimenpiteisiin uuden metsän 
syntymisen edistämiseksi. Määräysten noudattamista valvoi kuvernööri, jolla oli 
myös valta keskeyttää hakkuu siihen saakka, kun tuomioistuin käsittelee asian. Jos 
lain määräyksiä oli rikottu, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää metsän käyttämisen 
tilalla siihen saakka, kun maanomistaja näyttää toteen, että alue on taimettunut.

Vuoden 1917 metsäasetuksessa940 perustettiin lääninmetsälautakunnat ja an-
nettiin niille seuraavat virallisen ohjaamisen keinot.

939 Metsälaki 29/1886, 14§

940 Asetus toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi 106/1917
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Avohakkuun kieltäminen (1 §): Metsäasetuksessa kiellettiin metsän hävittämi-
nen, mikä määriteltiin 1) luontainen uudistumisen vaarantamiseksi ja 2) nuo-
ren metsän hakkaamiseksi vastoin järkiperäistä harventamista. Luontaisen 
uudistumisen vaarantamisen kielto merkitsi avohakkuun kieltämistä, sillä 
luontainen uudistuminen edellytti siemenpuiden jättämistä hakkuualueelle.

Luvanvarainen avohakkuu ja metsänviljely (2 §): Avohakkuu voitiin sallia poik-
keusmenettelynä metsänomistajan anomuksesta, kun varmistettiin metsän-
viljely hakkuun jälkeen. Säädöstä selitetään jäljempänä. 

Velvoite hakkuuilmoituksen tekemisestä (7 §) Hakkuuilmoitus tuli tehdä en-
nen hakkuun alkamista kunnanmetsälautakunnalle, joka lähetti sen läänin-
metsälautakunnalle. Ilmoituksen tekeminen oli hakkuuoikeuden omistajan 
velvollisuus. Puun pystykaupoissa ilmoittamisvelvollisuus oli siis puunosta-
jalla, tavallisimmin metsäyhtiöllä. Toimituskaupoissa velvollisuus oli met-
sänomistajalla.

Sakkoa hakkuuilmoituksen laiminlyönnistä (22 §) Hakkuuilmoituksen teke-
mättä jättämisestä voitiin rangaista sakolla.

Vakuuden asettaminen avohakkuu/viljelyissä (2 §). Metsäasetuksessa avohak-
kuu katsottiin metsän hävitykseksi. Se voitiin kuitenkin sallia, jos metsän-
omistaja sitoutui tekemään hakkuun lääninmetsälautakunnan hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti ja asetti vakuuden avohakatun alueen viljelyn kus-
tannuksista. 

Väliaikainen metsänrauhoitus (4 §) Lääninmetsälautakunnalla oli oikeus väli-
aikaisesti rauhoittaa tilan metsä, kun oli syytä epäillä metsänhävitystä. Vä-
liaikainen rauhoitus oli voimassa siihen saakka, kun varsinainen rauhoitus 
oli saatettu voimaan tai rauhoitusvaatimus oli kumottu. 

Katselmus (8 §) Lääninmetsälautakunnan vaatima metsänrauhoitus käsiteltiin 
katselmuksessa, jonka toimittivat lääninmetsälautakunnan metsänhoitaja tai 
metsänvartija (metsäteknikko) ja kaksi kunnanmetsälautakunnan jäsentä. 
Lääninmetsälautakunta voi kuitenkin antaa katselmuksen toimittamisen 
myös kunnanmetsälautakunnan tehtäväksi. Katselmuksessa päätettiin rau-
hoituksen tarpeellisuudesta ja laajuudesta sekä uuden metsän turvaamisen 
toimenpiteistä ja arvioiduista kustannuksista. 

Metsän rauhoitus (3 §). Metsän rauhoittaminen oli seuraamus metsän hävit-
tämisestä. Rauhoittamisella kiellettiin metsänomistajalta oikeus metsän tai 
sen tietyn osan käyttöön määräajaksi. Yleensä rauhoitus määrättiin ehdol-
liseksi, mikä tarkoitti sitä, että puuta sai myydä lääninmetsälautakunnan 
hyväksymän leimauksen perusteella ja kirjallisella luvalla. Metsänomistaja 
asetettiin ikään kuin holhouksen alaiseksi oman metsänsä käyttämisessä. 

Metsärauhoitussopimus (10 §) Ensisijaiseksi menettelyksi metsänhävitysta-
pauksissa osoitettiin metsäasetuksessa sopimus metsän rauhoittamisesta 
metsälautakunnan ja hakkuuoikeuden omistajan tai maanomistajan tai 
kummankin välillä. 
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Päätös metsän rauhoittamisesta (4 §) Jos rauhoitussopimusta ei saatu synty-
mään, päätöksen metsän rauhoittamisesta teki oikeusistuin. 

Syyttäminen oikeusistuimessa (10 §) Jos metsää oli hävitetty eikä rauhoitus-
sopimusta ollut saatu syntymään, lääninmetsälautakunnan oli saatettava asia 
oikeusistuimessa käsiteltäväksi. Sitä varten asia oli ilmoitettava viralliselle 
syyttäjälle syytteen nostamiseksi oikeusistuimessa941.

Kunnostamiskustannukset (9 §, 27 §). Rauhoitussopimuksessa tai -päätöksessä 
arvioitiin hävitetyn metsän kunnostamiskustannukset ja määrättiin niiden 
maksaja, joka yleensä oli hakkuuoikeuden haltija. Pystykaupoissa siis puun 
ostaja ja toimituskaupoissa metsänomistaja. 

Rangaistukset rauhoitetun metsän luvattomasta käytöstä (22 §). Jos rauhoi-
tettua metsää käytettiin vastoin rauhoitussopimusta tai rauhoituspäätöstä, 
voitiin siitä rangaista sakolla ja hakattujen puiden tai niiden arvon mene-
tyksellä. Puista saadut rahat menivät lääninmetsälautakunnalle, jonka tuli 
käyttää ne metsänhoidon edistämiseen.

Jäljempänä havaitaan, että nämä ensimmäisille metsätaloutta ohjaaville laitoksille, 
lääninmetsälautakunnille vuonna 1917 annetut virallisen ohjauksen keinot säilyivät 
vain hieman muuttuneina vuoteen 1996 saakka.

Luvanvaraisena sallitun avohakkuun säädöksessä (2 §) ja asetuksen selitysteok-
sessa ei mainita metsänomistajan anomusta eikä lääninmetsälautakunnan luvan 
myöntämistä, vaan ainoastaan hakkuu- ja uudistussuunnitelman esittäminen ja 
hyväksyminen. Menettely hämärtää eduskunnan tarkoituksen sallia avohakkuu 
vain poikkeustapauksena metsänomistajan anomuksesta.

Luvan myöntäminen (ja anominen) tulee epäsuorasti näkyviin metsäasetuksen 
ja myöhemmän yksityismetsälain selitysteoksissa, joissa todetaan, että puutarhaksi, 
pelloksi ym. tarkoitetun alueen hakkuuseen ei tarvitse ennakolta pyytää lupaa942. 

Yksityisen omaisuuden käyttöoikeuteen puuttuminen on metsää koskevien la-
kien säätämisessä aina koettu arkaluonteiseksi tehtäväksi. Sen vuoksi säädösten si-
sältöön on alusta saakka vaikuttanut lainvalvojan imagosta huolehtiminen. Metsän-
rauhoituksesta sopimisen mahdollisuus otettiin metsäasetuksen säädöksiin, jotta 
vältettäisiin kuluja, aikaa ja metsänomistajan katkeruutta asetuksen valvojia vastaan 
ja saataisiin asetuksen soveltamiselle neuvonnan luonteisen toiminnan kuva943. 

Sama lainvalvojan imagosta huolehtiminen oli kysymyksessä myös neuvon-
nan liittämisessä lainvalvontalaitoksen tehtäviin. Lääninmetsälautakunnat ryhtyi-
vät harjoittamaan metsänomistajien neuvontaa ilman metsäasetuksessa annettua 

941 Suomen senaatin päätös 106/1917, joka sisältää lääninmetsälautakuntien johtosäännön, 18§

942 Peurakoski ja Rautapää 1918, s. 28, Komsi ym. 1947, s. 32

943 Peurakoski ja Rautapää 1918, s. 48.
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tehtäväksi antoa, niin kuin edellä kerrottiin. Myöhemmissä yksityismetsälaeissa 
neuvonta ja lainvalvonta yhdistettiin saman laitoksen tehtäviin.

7.2.2  vuoden 1928 yksiTyismeTsälaki

Vuoden 1928 yksityismetsälaissa944 säilyivät virallisen ohjauksen kaikki keinot 
edellisen metsäasetuksen mukaisina. Sen sijaan lain toimeenpano-organisaatioon 
tehdyt muutokset aiempaan organisaatioon verrattuina vaikuttivat oleellisesti 
lainvalvonnan toimeenpanoon. Muutoksia olivat organisaation eriyttäminen valtion 
hallinnosta itsenäiseksi laitokseksi ja metsätalouden edistämisen tehtävien so. 
metsänomistajien neuvonnan ym. liittäminen lakia valvovan laitoksen tehtäviin. 

Lainvalvontalaitoksen itsenäisyydestä seurasi, että metsänhoitolautakunnan 
toimenpiteisiin ei kohdistunut poliittista eikä muutakaan valvontaa eivätkä toi-
menpiteistä vastaavat henkilöt olleet virkasuhteessa, vaan yksityisoikeudellisessa 
työsuhteessa. Heillä ei siis ollut virkamiehen irtisanomissuojaa eikä virkavastuuta 
työtehtävissään, niin kuin edellä hallinnon kuvauksen yhteydessä todettiin.

Lainvalvonnan ja edistämistehtävien yhdistämisestä puolestaan oli seurauksena 
neuvonnan suositusten muuttuminen lainvalvonnan vaatimuksiksi. Muutos alkoi 
1950-luvulla yli 20 vuoden kuluttua lain säätämisestä, kun avohakkuun kieltävää 
yksityismetsälakia alettiin tulkita avohakkuuseen ja metsänviljelyyn velvoittavana 
lakina. Suositusten vaatimuksiksi muuttumista ja sen seurauksia on käsitelty taus-
tatutkimuksissa945 ja käsitellään lakien toimeenpanon luvussa jäljempänä.

Lain väärintulkinnan mahdollisuutta lisäsi hämäryys lakiteksteissä ja säädöksiä 
selittävissä teoksissa, kun niissä puhutaan vain päätapahtuman liitteistä, hakkuu- ja 
uudistussuunnitelman esittämisestä ja hyväksymisestä, mutta ei itse päätapahtu-
masta, avohakkuun anomisesta ja myöntämisestä. Hämäryyden seurauksena yksi-
tyismetsälain 2. pykälän mukaisessa hakkuu- ja uudistussuunnitelmassa (leimaus-
selostuksessa), joka puunmyyjän oli allekirjoitettava, ei ollut tekstiä, jolla puunmyyjä 
olisi pyytänyt lupaa avohakkuulle946.

7.2.3  vuoden 1967 yksiTyismeTsälaki

Vuoden 1967 säädöksissä eriytettiin metsätalouden hallintoa koskevat säädökset 
yksityismetsälaista. Yksityismetsälakina annettiin säädökset yksityismetsien käy-

944 Yksityismetsälaki 161/1928

945 Vaara 2010, s. 36

946 Leimausselostus sekä yksityismetsälain … -suunnitelma n:o Pe 28/64, Lapin metsänhoitolautakunta 
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tön valvonnasta ja edistämisestä947. Uuteen yksityismetsälakiin tehtiin seuraavia 
muutoksia vuoden 1928 lakiin verrattuna. 

Metsänhävitykseksi myös viljelyllä uudistamisen vaarantaminen (1 §) Lain 
1. pykälän metsänhävityksen määritelmään lisättiin viljelyllä toteutettavan 
uudistamisen joutuminen vaaraan. Lisäys on ristiriitainen, sillä metsä ei juuri 
koskaan joudu hakkuun tai maan käyttämisen seurauksena sellaiseen tilaan, 
että viljelyllä uudistaminen vaarantuisi. Metsänviljelyyn ei myöskään vuoden 
1967 laki velvoittanut. 

Metsänhävityksen määritelmästä poikkeamisen säädös poistettiin (2 §): Pois-
tettiin lain 2. pykälän 1. momentti, jonka määräyksen mukaan metsänhoi-
tolautakunnan hyväksymän suunnitelman mukainen avohakkuu ei ollut 
metsänhävitystä.

Hakkuuilmoituksen aikaistaminen ja vastaanottajan muutos. Hakkuuilmoitus 
tuli tehdä piirimetsälautakunnalle (aiemmin kunnanmetsälautakunnalle) 
kolme päivää ennen hakkuun alkamista.

Viljelyn velvoite vajaatuottoisen metsän hakkuussa. Asetuksella948 kiellettiin 
vajaatuottoisessa metsässä kaikki muut hakkuut paitsi uudistushakkuu avo-
hakkuulla ja viljelyllä. 

Metsänviljelyn vaatimuksessa määräys oli oikeusjärjestyksen vastainen, sillä 
alemmanasteisen säädöksen määräys ei saa mennä ylemmänasteisen säädöksen 
määräystä pitemmälle949. Määräystä rikottiin säännönmukaisesti, sillä sen toimeen-
pano oli järkevän toiminnan vastaista. Esimerkiksi Lapin piirimetsälautakunnan 
toimialueella uudistettiin vuonna 1981 vajaatuottoisista metsistä 35 prosenttia luon-
taisesti950. Hyväksytty säädöksen rikkominen saattoi kannustaa epätasapuoliseen 
lainvalvontaan. Yhdeltä metsänomistajalta voitiin vaatia vajaatuottoisessa metsässä 
avohakkuu ja viljely, toiselle voitiin sallia luontainen uudistaminen ja mahdolliset 
muutkin hakkuutavat.

7.2.4  lakien muuTokseT vuosina 1987 ja 1991 

Vuoden 1987 yksityismetsälain muutokset eivät kohdistuneet ohjauksen keinoihin. 
Sen sijaan metsätalouden ohjaukseen vaikutti samana vuonna annettu metsätalo-
uden hallintolain muutos, jolla muutettiin epäillyn metsänhävityksen tutkimisen 

947 Yksityismetsälaki 412/1967

948 Yksityismetsäasetus 537/1967, 2.§

949 Vaara 2004a, s. 82

950 Lapin piirimetsälautakunnan puheenvuoro metsäntutkimuspäivillä 23.-24.2.1982
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käytäntöä951. Hallintolailla muutettiin metsänhävitystä tutkivan katselmustoimi-
kunnan asemaa ja kokoonpanoa. 

Itsenäinen katselmustoimikunta. Laissa keskusmetsälautakunnista ja metsä-
lautakunnista eriytettiin hävitetyksi epäillyn metsän katselmus metsälauta-
kunnan tehtävistä erilliselle viisijäseniselle katselmustoimikunnalle952. Pu-
heenjohtajan määräsi maa- ja metsätalousministeriö ja yhden jäsenen nimesi 
metsälautakunta. Metsänomistaja voi valita edustajansa kolmesta henkilöstä, 
jotka MTK oli katselmuksia varten nimennyt jokaisen lautakunnan toimi-
alueelle. Kaksi jäsentä toimikunnan puheenjohtaja kutsui kunnanvaltuuston 
valitsemista katselmustoimitusten uskotuista miehistä.

Vuoden 1991 yksityismetsälain muutoksilla953 tehtiin seuraavat muutokset metsän-
omistajien ohjaamisen keinoihin. 

Vakuustalletuksen vaatimuksen poistaminen (2 §) Metsänomistajien ohjaami-
sen keinoista poistettiin oikeus vaatia vakuus metsänviljelyn toteuttamista 
varten.

Suunnitelman vaatimus myös metsän luontaisesta uudistamisesta (2.§): Ai-
emmin viljelyllä toteutettaviin uudistushakkuisiin määrätty suunnitelman 
velvoite ulotettiin kaikkiin uudistushakkuisiin.

Metsänuudistamisen suunnitelman vaihtoehto (2 §) Metsäuudistamisen suun-
nitelmaksi voitiin hakkuu- ja uudistussuunnitelman lisäksi hyväksyä myös 
metsätaloussuunnitelma, jonka metsälautakunta oli laatinut tai kyseessä 
olevan hakkuun osalta tarkastanut 

Hakkuuilmoituksen aikaistaminen (7 §) Aiemman kolmen päivän sijasta hak-
kuuilmoitus vaadittiin tekemään seitsemän päivää ennen hakkuun aloitta-
mista. Ilmoitusta ei tarvinnut tehdä, jos kysymyksessä oli metsälautakunnan 
hyväksymän hakkuu- ja uudistussuunnitelman mukainen hakkuu. 

Yksityismetsälakia muutettiin myös vuosina 1993 ja 1994, mutta ohjauksen keinoja 
muutokset eivät koskeneet. 

951 Laki keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista 139/1987

952 Laki keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista 139/1987, 12.§

953 Laki yksityismetsälain muuttamisesta 266/8.2.1991
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7.2.5  vuoden 1996 meTsälaki ja sen muuTokseT

Vuoden 1967 yksityismetsälaki kumottiin vuonna 1996 ja sen tilalle säädettiin met-
sälaki954. Seuraavassa kuvataan lyhyesti metsälakiin ja siihen vuoden 2012 loppuun 
mennessä tehtyihin muutoksiin sisältyviä metsänomistajien välittömän ohjaamisen 
oleellisimpia keinoja. Muutamista tärkeimmiksi katsotuista säädöksistä on kuvattu 
metsälain alkuperäinen (a) ja muutettu (b) säädös. 

a)  Velvoitteet hakkuutavoiksi. Hakkuutavoiksi sallittiin vain kasvatushakkuu 
ja uudistushakkuu955. Määräyksellä epäsuorasti kiellettiin ns. jatkuvan kas-
vatuksen hakkuu eli poimintahakkuu956, 957. 

b)  Velvoitteet hakkuutavoiksi poistettiin kumoamalla metsälain 5a pykälän 
1. momentti958.

a)  Metsänviljelyn velvoite - luontainen uudistaminen luvanvaraiseksi: Laissa 
määrättiin metsänviljely ensisijaiseksi metsänuudistamisen menetelmäksi. 
Luontainen uudistaminen määrättiin luvanvaraiseksi, sillä se saadaan to-
teuttaa, jos alueen taimettumiseen ennalta arvioiden ovat riittävät edellytyk-
set959.

b)  Luontaisen uudistamisen luvanvaraisuuden poistaminen: Metsälain muu-
toksella saadaan-sana on muutettu voidaan-sanaksi, millä kumotaan luon-
taisen uudistamisen luvanvaraisuus960.

a)  Takaraja metsänuudistamisen toimenpiteille: Taimikon perustamisen toi-
menpiteet määrättiin saatettavaksi loppuun viiden vuoden kuluessa uudis-
tushakkuun aloittamisesta tai kolmen vuoden kuluessa hakkuun päättymi-
sestä961.

b) Muutos metsänuudistamisen toimenpiteiden takarajalle, Metsälaista pois-
tettiin uudistushakkuun aloittamisesta laskettava viiden vuoden määräaika962 
Määräajaksi taimikon perustamisen toimenpiteiden loppuunsaattamiselle 
jäi kolme vuotta hakkuun päättymisestä lukien.

954 Metsälaki 1093/1996

955 Metsälaki 1093/1996, 5§, 1 mom. 

956 Vaara 2010, s. 55. Vuonna 2004 metsäkeskus syytti metsänomistajaa metsälain rikkomisesta, koska 
hakkuun tavoitteena oli ollut jatkuva kasvatus.

957 Metsälehteen pakinoita kirjoittava maa- ja metsätalousministeriön virkamies toteaa, että jatkuva kasvatus 
on lain vastaista. (Metsälehti no 6/2000, Linnea Borealis: Tulevaisuuden optiot). Nimimerkki Linnea 
borealis alkoi myöhemmin kirjoittaa pakinoita omalla Liisa Saarenmaan nimellä. 

958 Laki metsälain muuttamisesta 822/2010

959 Metsälaki 1093/1996, 5§

960 Laki metsälain muuttamisesta 822/2010, 5a§

961 Metsälaki 1093/1996, 8§

962 Laki metsälain muuttamisesta 822/2010, 8§
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Taimikoille laatuvaatimukset säädöksillä: Valtioneuvoston asetuksella mää-
rättiin taloudellisesti kasvatuskelpoisen taimikon vaatimukset963. Aiemmin 
taimikoiden laatuvaatimukset oli antanut Tapio.

a)  Takaraja taimikon syntymiselle luontaisessa uudistamisessa: Vaatimuk-
seksi määrättiin taimien minimimäärän täyttävä taloudellisesti kasvatus-
kelpoinen taimikko kahden vuoden kuluessa uudistamisen toimenpiteiden 
päättymisestä Pohjois-Suomea lukuun ottamatta964.

b) Muutos taimikon syntymisen takarajalle luontaisessa uudistamisessa: 
Valtioneuvoston asetuksella määrättiin vaatimukseksi 1,7 metrin pituisten 
taimien minimimäärän täyttävä taloudellisesti kasvatuskelpoinen taimikko 
kolmen vuoden kuluessa uudistamisen toimenpiteiden päättymisestä Poh-
jois-Suomea lukuun ottamatta965.

Metsäluonnon minimuotoisuuden turvaaminen: Erityisen tärkeiden elinym-
päristöjen hakkuu määrättiin tehtäväksi elinympäristöjen ominaispiirteet 
säilyttävällä tavalla966. 

Metsänkäyttöilmoitus:: Metsänomistaja tai hakkuuoikeuden haltija määrättiin 
tekemään metsänkäyttöilmoitus hakkuusta, metsän uudistamistavasta ja eri-
tyisen tärkeiden elinympäristöjen muusta käsittelystä. Ilmoitus tulee tehdä 
14 päivää ennen hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamista967.

Taimikon perustamisilmoitus: Kun taimikon perustamisen toimenpiteet on 
saatettu loppuun, on siitä ilmoitettava metsäkeskukselle968.

Metsäkeskukselle neuvotteluvelvoite: Kun epäillään suunnitellun tai aloitetun 
hakkuun tai muun toimenpiteen olevan metsälain vastainen, metsäkeskuk-
sen on pyrittävä saamaan tarpeellinen muutos neuvottelulla maanomistajan 
ja tarvittaessa hakkuuoikeuden haltijan kanssa969. 

Vakuus uuden puuston perustamisesta: Metsäkeskus voi vaatia vakuuden met-
sänviljelyn kustannuksista, jos metsänomistaja oli aiemmin laiminlyönyt 
uudistamisvelvoitteen970. 

Metsän käsittelykielto korvaa väliaikaisen rauhoituksen: Jos neuvottelua ei 
ole saatu aikaan tai se ei ole johtanut tulokseen, metsäkeskus voi kieltää 

963 Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä käytöstä ja hoidosta 1234/2010, 15§

964 Metsäasetus 1200/1996, 2§; Laki metsälain muuttamisesta 1224/1998, 8§

965 Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä käytöstä ja hoidosta 1234/2010, 12§

966 Metsälaki 1093/1996, 10§

967 Laki metsälain muuttamisesta 822/2010, 14§

968 Laki metsälain muuttamisesta 1224/1998, 14a§

969 Metsälaki 1093/1996, 15§

970 Metsälaki 1093/1996, 15§
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toimenpiteen toistaiseksi tai määräajaksi971. Kiellon tehosteeksi metsäkeskus 
voi asettaa uhkasakon, johon sovelletaan uhkasakkolakia972.

Katselmus: Katselmus on pidettävä, kun epäillään hakkuun tai muun toimen-
piteen olleen metsälain vastainen tai kun metsänuudistamisen velvoite on 
lyöty laimin tai on annettu käsittelykielto973. Katselmuksessa selvitetään, onko 
metsälakia rikottu ja mitä toimenpiteitä tarvitaan lain velvoitteiden täyttämi-
seksi. Katselmuksen toimittaa katselmustoimikunta, jonka puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan nimittää maa- ja metsätalousminiteriön. Yksi jäsenistä 
on metsäkeskuksen ja yksi metsänomistajien etujärjestön nimeämä974. 

Rangaistukset: 

Metsärikkomuksista tuomitaan sakkoa. Rikkomuksia ovat metsänkäyttöilmoi-
tuksen laiminlyönti, väärä hakkuutapa, metsänuudistamisen laiminlyönti, 
erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja suoja-alueiden väärä käsittely sekä 
suojametsiä koskevien säännösten rikkominen975. 

Metsärikokset: Metsärikoksista tuomitaan sakkoa tai enintään kaksi vuotta 
vankeutta. Rikoksia ovat tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta liian 
harvaksi hakattu kasvatettava puusto ja metsän luontainen uudistaminen 
ilman ennalta arvioiden riittäviä edellytyksiä taimiaineksen syntymiselle. 
Metsärikos on myös monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän luon-
nontilaisen elinympäristön tahallaan vahingoittaminen metsälain säädösten 
vastaisesti siten, että elinympäristön ominaispiirteet joutuvat vaaraan976, 977.

Menettämisseuraamus: Metsälain rikkomisesta saatu hyöty tuomitaan valtiolle 
menetetyksi siten kuin rikoslaissa asiasta on säädetty978. 

 Korjaavat toimenpiteet: Metsän lainvastaiseen käsittelyyn syyllistynyt met-
sänomistaja tai hakkuuoikeuden haltija voidaan velvoittaa poistamaan lain-
vastaisen toimenpiteen vaikutukset. Korjaavien toimenpiteiden tai metsän-
viljelyn vaatimuksia metsäkeskus voi tehostaa uhkasakolla tai teettämällä 
ne asianomaisen kustannuksella979.

971 Laki metsälain muuttamisesta 315/2007, 16§

972 Uhkasakkolaki 1113/1990

973 Metsälaki 1093/1996, 17§

974 Asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 93/1996, 37.§

975 Laki metsälain 16 ja 18 §:n muuttamisesta 520/2002

976 Rikoslaki 1889/39; Laki rikoslain muuttamisesta 515/2002, 48 a luku, 3§

977 Laki metsälain 16 ja 18 §:n muuttamisesta 520/2002, 18§

978 Laki metsälain 19 §:n muuttamisesta 881/2001, 19§; Rikoslaki 39/1889, 10 luku. 2§

979 Metsälaki 1093/1996, 20§
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Panttioikeus: Kun metsäkeskus on metsänomistajan laiminlyönnin vuoksi teet-
tänyt metsänviljelyn, on ko. kiinteistö panttina viljelykustannusten suorit-
tamisesta takaisin valtiolle, niin kuin maakaaren 20. luvussa säädetään980. 

Ilmoitus poliisille: Kun on perusteita epäillä metsäin rikkomista, metsäkeskuk-
sen on ilmoitettava asia poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitusta ei tarvitse 
tehdä, jos teko on vähäinen eikä yleinen etu vaadi asian tarkempaa selvit-
tämistä981. 

Metsälaissa säädetyistä keinoista olivat säädöksinä uusia 1) vaatimukset hakkuuta-
voista, 2) luontaisen uudistamisen luvanvaraisuus, 3) vakuuden vaatiminen rajoite-
tusti, 4) neuvotteluvelvoite metsäkeskukselle epäillyissä metsälain rikkomisissa ja 
5) metsänrauhoituksen poistuminen ja rikoslain mukaiset rangaistukset metsälain 
rikkomisissa. 

Metsälailla annettujen ohjauksen keinojen sisältö konkretisoituu näkyviin oike-
usistuimien päätöksissä, joissa tulkitaan metsälakia. Niistä näkyy, että virallisen oh-
jauksen keinoilla on metsänomistajalta viety jokseenkin kaikki tärkeimmät oikeudet 
päättää puunkasvatuksen menetelmistä ja taloudesta. Seuraavassa kaksi päätöstä.

1)  Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut Turun hallinto-oikeuden päätöstä, jon-
ka mukaan ”metsänomistajalla ei ... ole oikeutta itse valita sitä tapaa, jolla 
taloudellisesti kasvatuskelpoinen taimikko ja uusi puusto aikaansaadaan 
hakatulle alueelle. ... Metsänomistajan määräysvallassa ei ole myöskään 
se, mistä puulajeista hakatulle alueelle syntyvä taimikko koostuu”982. 

2)  Korkein hallinto-oikeus hylkäsi metsänomistajan valituksen metsäkeskuksen 
päätöksestä, jolla metsäkeskus ei antanut lupaa huonokasvuisen metsän uu-
distushakkuuseen, koska puuston ikä ja järeys eivät täyttäneet uudistamisen 
edellytyksiä. Hylkäämisen perustelu oli, ”ettei metsälain 1 §:ssä mainitulla 
kestävällä hyvällä tuotolla tarkoiteta liiketaloudellista vaan kansantalou-
dellista tuottoa”983. 

7.2.6  meTsälakien lainvasTainen Toimeenpano 

Virallisen ohjauksen säädökset säilyivät jokseenkin muuttumattomina 80 vuotta. 
Säädösten sisältö oli vuoden 1917 metsäasetuksessa ja vuosien 1928 ja 1967 yksityis-
metsälaeissa lähes yhdenmukainen. Ainoa oleellinen muutos oli oikeusjärjestyksen 

980 Laki metsälain muuttamisesta 822/2010, 19§: Maakaari 540/1995, 20 luku, 21.§

981 Laki metsälain muuttamisesta 822/2010, 22§:

982 Turun hallinto-oikeuden päätös 29.8.2008, n:o 08/0554/3, Turun hovioikeuden päätös 22.7.2009, nro 
1830, Dnro 08/1690. Korkeimman oikeuden päätös 10.6.2010, Dnro R2009/869.

983 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 9.9 2008 / 2008:66.
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vastaisen asetuksen (v. 1967) määräys vajaatuottoisen metsän hakkuusta ainoastaan 
avohakkuulla ja metsänviljelyllä. 

Metsäasetus ja yksityismetsälait eivät olleet tulokseen velvoittavia, vaan määrä-
tyn toimenpiteen kieltäviä lakeja. Säädöksillä kiellettiin metsänhävityksen toimen-
pide, joka määriteltiin luontaisen uudistumisen vaarantumiseksi ja vuodesta 1967 
alkaen myös metsänviljelyn vaarantamiseksi. Luontaisen uudistumisen vaaraan 
saattaminen tarkoitti avohakkuukieltoa, sillä luontaisen uudistumisen turvaaminen 
edellytti jättämään vähäistä suuremmalle hakkuualueelle siemenpuita. Velvoitetta 
taimikon perustamiseen metsänviljelyllä ei syntynyt siinäkään tapauksessa, että 
taimikkoa ei syntynyt siemenpuista ja maanpinnan rikkomisesta huolimatta984.

Silti metsänomistajien ohjaaminen yksityismetsälain soveltamisessa oli 1990-lu-
vulle tultaessa muuttunut vaatimusten minimin äärilaidasta vaatimusten lähes 
maksimin äärilaitaan985. Taustatutkimuksessa metsätalouden tilasta havaittiin, 
kuinka avohakkuun luvanvaraisuutta oli käytännössä sovellettu päinvastaisesti eli 
avohakkuun ja metsänviljelyn velvoitteena. Myös lain velvoite metsän luontaisen 
uudistumisen turvaamisesta havaittiin päinvastaiseksi; luontainen uudistaminen 
oli ollut luvanvaraista986, 987. 

Muutosten historiaa ja tapahtumia on kuvattu kummassakin taustatutkimuk-
sessa988, 989. Tässä kuvataan lakien toimeenpanoa tiivistetysti.

Avohakkuisiin ja metsänviljelyyn velvoittaminen alkoi sota-ajan poikkeusolo-
ja hyväksikäyttämällä. Vuonna 1940 säädetyllä poikkeuslailla metsänomistajat 
oli määrätty luovuttamaan metsistään polttopuuta asutuskeskusten tarpeisiin990. 
Lain rinnalle säädettiin vuonna 1943 metsänkäyttöä koskeva poikkeuslaki, jolla 
velvoitettiin metsälautakunnat ohjaamaan polttopuun velvoitehakkuut vajaatuot-
toisiin metsiin ja määräämään hakkuutapa991. Hakkuutapa tarkoitti käytännössä 
avohakkuuta, jonka viljelyn kustannukset maksettiin valtion varoista. Poikkeuslaki 
valmisteltiin kansanhuoltoministeriössä, jossa ministerinä oli metsätaloustieteen 
professori N. A. Osara. 

984 Peurakoski ja Rautapää 1918, s. 20

985 Aarne Reunala (1973b, s. 6) kirjoitti metsänomistajien ohjaamisesta 1970-luvulla, että puunkasvatuksessa 
on voimassa jokseenkin aukoton metsänhoitovelvollisuus. Hakkuun jälkeinen taimikon hankkiminen ja 
hoito tapahtuvat metsänomistajasta riippumatta lakeihin ja edistämisjärjestöjen toimintaan perustuen. 
Metsänomistajat ”sattuvat tekemään juuri sillä tavalla kuin monet muut metsätalouden eturyhmät 
ja yhteiskunta haluavat”. Järjestelmästä saa kuvan, että ”metsänomistajilla olisi vapaus päättää, mitä 
yksityismetsätaloudessa tehdään, vaikka todellisuudessa tällaista vapautta ei ole”

986 ”Uudistettavissa metsiköissä saa siemen- ja suojuspuustoja käyttää vain niissä tapauksissa, joissa 
ne varmasti johtavat uudistusalan metsittymiseen.” (Veijola, E. 1967. Keskusmetsäseura Tapio, 
Metsänuudistustoiminnan ohjelmoinnin erikoiskurssi 17.-19 1.1967.)

987 Vaara 2010, s. 36

988 Vaara 2004a

989 Vaara 2010

990 Laki polttopuun saannin turvaamisesta 313/1940

991 Laki eräistä toimenpiteistä vajatuottoisten metsien uudistamiseksi 834/1943
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Kun poikkeuslain voimassaoloaika vuonna 1947 päättyi, ryhdyttiin metsäalalla 
etsimään keinoja alulle saadun metsänviljelyn jatkamiseksi992, 993. Muutamat joh-
tavat metsänhoitajakunnan jäsenet antoivat 18.11.1948 julkilausuman, joka met-
säalalla tunnetaan harsintajulkilausumana. Siinä leimattiin siihen saakka hyvänä 
metsänhoitona pidetty metsänhoidollinen harsinta eli metsän yläharvennus hävi-
tyshakkuuksi994. Harsinnasta tuli kerettiläisyyttä vastaava iskusana metsäalalle995.

Harsinnan kieltämiseen painottunut teksti piilotti taakseen julkilausuman to-
dellisen tarkoituksen, metsänviljelyn käynnistämisen. Metsänviljelyä ei julkilausu-
massa mainita. Sen sijaan vaadittiin käyttämään uudistushakkuissa selväpiirteisiä 
siemenpuu- ja suojuspuuhakkuita. 

Avohakkuitten toimeenpanon keinoksi otettiin metsälautakuntien ja metsän-
hoitoyhdistysten leimauspalvelut. Otettiin käyttöön myyntipuun leimauspakko ja 
asetettiin leimauksen ehdoksi avohakkuu ja metsänviljely. Puuta ostavien metsäyhti-
öiden kanssa sovittiin, että ne eivät osta leimaamattoman metsän puuta ja pidättyvät 
omista leimauksista996. Sen tuloksena metsänomistaja pääsi myymään puuta vain 
suostumalla leimaajan vaatimukseen avohakkuusta ja metsänviljelystä997. 

Myyntipuun leimauspakkoon siirryttiin Tapion ohjekirjeellä. Kirjeessä keho-
tettiin yleistämään kaikin tavoin yksityismetsälain 2. pykälän sallimia avohakkuu/
viljelyn suunnitelmia998, 999. Kirje lähetettiin 1. pysyväiskirjeenä metsälautakunnille 
ja metsänhoitoyhdistyksille. Ohjeen nimeämisellä pysyväiskirjeeksi ja kirjeen jär-
jestysnumerolla ohjetta korostettiin ikään kuin säädöksenä.

Pysyväiskirjeessä ei ole diarionumeroa eikä muitakaan virallisen kirjeen tallen-
nusmerkintöjä. Kirjeen oli allekirjoittanut Keskusmetsäseura Tapion puolesta kaksi 
henkilöä, joiden toimiasemaa ei mainita eikä nimikirjoituksia selvennetä. Toinen 
voidaan tunnistaa Tapion johtajaksi (N.A. Osara) ja toinen Tapion johtokunnan 
puheenjohtajaksi (Juho Koivisto). 

Kirjeen epävirallisuus selittynee sillä, että kehotus avohakkuu/viljelyn yleistä-
miseen kaikin tavoin sisälsi piilotetun kehotuksen laittomien keinojen käyttöön 

992 Holopainen, V. 1957, s. 199

993 Vaara 2004a, s. 73

994 Vuokila 1984, s. 22

995 Vuokilan (1984, s. 5 ja 38) mukaan harsinnan torjumisesta tuli pakkomielle ja kaavamaisesta 
alaharvennuksesta ainoa oikea harvennusmenetelmä.

996 Eräs piirimetsälautakunta kertoo leimauspakosta ja -monopolista näin: ”Puutavaran ostajien ja 
piirimetsälautakunnan tekemän sopimuksen mukaan ostajat tekevät kauppoja vain leimatuista 
eristä. Ostajien edustajien toimesta ei ole suoritettu leimauksia yksityismetsissä” (Koillis-Suomen 
piirimetsälautakunnan toimintakertomus 1968, 20).

997 Juhani Viitala (2003, s. 21) kirjoittaa menettelystä seuraavasti: “Kovinkaan harvinaista ei ollut, että jos 
hakkuuta haluava metsänomistaja ei ollut valmis metsäammattimiehen usein vaatimaan avohakkuuseen ja 
istutukseen, mitään muunlaistakaan hakkuuta ammattimies ei hyväksynyt ja uhkasi ’panna leimakirveensä 
reppuun’”.

998 Tapion pysyväiskirje n:o 1, 1952

999 Vaara 2004a, s. 84
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metsänomistajien ohjauksessa. Edellä kuvattua leimauspakon keinoa ei kirjeessä 
luonnollisesti mainita. 

Leimauspakon teki mahdolliseksi kaksi tekijää: vuoden 1950 metsänhoitoyh-
distyslaki ja lainvalvonnan sekä työtehtävien yhteen kytkeminen saman laitoksen 
tehtäviksi. Yhdistyslaki kaksinkertaisti metsänleimaus-, ym. palveluja metsänomis-
tajille myyvien metsäammattimiesten määrän. Kun ammattimiehiä oli riittävästi 
leimausten tekemiseen, voitiin soveltaa leimauspakkoa.

Lainvalvonnan liittyminen leimaustehtäviin antoi mahdollisuuden tulkita met-
sänomistajan omatoiminen leimaus tai hakkuu ilman leimausta metsänhävityksek-
si ja rauhoittaa metsä. Muutaman leimaamattoman puun kaataminenkin saattoi 
aiheuttaa metsän rauhoittamisen1000.

Metsälautakunnat pyrkivät rauhoittamaan metsät metsälautakunnan ja metsän-
omistajan välisellä rauhoitussopimuksella. Metsänomistaja painostettiin sopimuk-
sen allekirjoittamiseen samalla menetelmällä kuin avohakkuuseenkin, leimauksesta 
pidättymällä. Leimauspakon soveltamisen kaudella vuosina 1953-1996 tehdyistä 
rauhoituksista on 98 prosenttia tehty sopimuksilla ja vain kaksi prosenttia oikeu-
den päätöksillä1001, 1002.

Leimauspakkoa/leimauksesta pidättymistä voitiin soveltaa pakottamisen keino-
na muihinkin metsälautakuntien vaatimuksiin. Leimauksen ehdoksi voitiin asettaa 
hakkuualueiden raivauksia ja epäonnistuneen metsänviljelyn uudelleenviljelyjä. 
Leimauksesta pidättymisellä voitiin myös tietoisesti estää puunmyynti tilan puu-
varojen säästämiseksi kestävän metsänkäytön mukaiseksi. 

Hakkuitten kestävyyttä pidettiin tärkeänä tavoitteena erityisesti maanviljelijöi-
den tiloilla1003. Hakkuitten rajoituksiin ei ollut laillista oikeutta lukuun ottamatta 
asutuslakien nojalla muodostettuja tiloja. Kun maatilat olivat usein rakentamises-
ta tai muista syistä velkaantuneet ja hoitaneet lainojaan suurilla puunmyynneillä, 
saattoi puunmyynnin estyminen aiheuttaa tilan joutumisen myyntiin. Taustatutki-
muksessa on kuvaus kahdesta pakkohuutokauppaan päätyneestä myyntihakkuun 
estämisestä 1960-luvulta1004.

Yksityismetsälain selitysteoksessa, jonka on kirjoittanut Tapion lakimies Tauno 
Viljo, selitetään metsälautakuntien soveltama lain tulkinta avohakkuu/metsänvil-
jelyn vaatimisesta säädösten mukaiseksi1005. Viljo perustaa käsityksensä luontaisen 
uudistumisen määritelmään ja toteaa, että sitä ei laissa määritellä. Hän määrittelee 

1000 Vaara 2010, s, 43

1001 Metsänhoitolakikomitean mietintö 1953, s. 39

1002 Tapion vuosikirjat

1003 Vaara 2010, s. 44. Tapion ohjeissa vuodelta 1967 todetaan, että maatilametsälöille kestävyyden vaatimus 
on niin tärkeä, eträ niille on aina suositeltava hakkuumääriä kestävää hakkuumäärää vastaavaksi. Muilla 
metsälöillä ei kestävyydellä aina ole merkitystä (Veijola 1967).

1004 Vaara 2010, s. 42, 45

1005 Viljo 1963. Yksityismetsälaki selityksineen.
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sen onnistuneeksi luontaiseksi uudistumiseksi ja katsoo onnistumisen laissa ase-
tetuksi velvoitteeksi1006. Todellisuudessa laki asetti vaatimuksia vain hakkuulle ja 
hakkuualueen käytölle. Kun ne toteutettiin, lain velvoitteet oli täytetty huolimatta 
siitä, että luontainen uudistuminen olisi ollut puutteellista1007. 

Mielivaltaisen laintulkinnan lisäksi eduskunnan tahto yksityismetsälain tul-
kinnassa sivuutettiin edellä mainitulla vuoden 1967 oikeusjärjestyksen vastaisella 
asetuksella, jolla vajaatuottoinen metsä velvoitettiin uudistamaan viljelyllä, vaikka 
laissa ei ollut asetettu metsänviljelyn velvoitetta1008.

Avohakkuu/viljelyn velvoite vakiintui myös oikeusistuimissa yksityismetsälain 
viralliseksi tulkinnaksi. Oikeusistuimille todisteeksi usein riitti metsälautakunnan 
toimihenkilön ja katselmuslautakuntien jäsenten todistus metsän uudistumisen 
vaarantumisesta1009.

Leimauspakon/leimauksesta pidättymisen ovat hyväksyneet maan ylimmät lail-
lisuuden valvojatkin. Oikeusasiamiehen viraston esittelijä ja eduskunnan maa- ja 
metsätalousvaliokunnan sihteeri totesivat kirjoittajan kanssa vuonna 1984 käydyssä 
keskustelussa, että ”eikö ole parempi, että kielletään leimikko, jotta jälkityöt tulevat 
tehdyksi, kuin että metsä rauhoitettaisiin”1010.

Nämä käsitykset konkretisoituivat oikeuskanslerin ja eduskunnan apulaisoike-
usasiamiehen vastauksina kanteluihin, jotka oli tehty edellä mainituista maatilojen 
pakkohuutokaupoista. Oikeuskanslerille tehdyn kantelun tapauksessa metsälauta-
kunta kieltäytyi tekemästä kunnan asutusneuvojan pyytämää leimausta asutustilan 
metsään ja tila myytiin pakkohuutokaupalla. Oikeuskansleri tyytyi huomauttamaan 
metsälautakunnalle vastaisen varalle, ettei sen menettely ollut lainmukainen1011. 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun tapauksessa metsälautakunta 
ei ollut myöntänyt rauhoitetulle tilalle hakkuulupaa. Kantelun liitteenä oli kopio 
metsälautakunnan kirjeestä, jolla lautakunnan päämetsänhoitaja ilmoittaa Tapiolle, 
ettei ko. tilalle ollut myönnetty metsänomistajan pyytämää hakkuulupaa1012. Suuri 
(n. 500 ha) perintötila myytiin pakkohuutokaupalla ja tilan uudet omistajat saivat 
lupia suuriin hakkuisiin. Apulaisoikeusasiamiehen vastaus oli poikkeuksellinen; 
siitä puuttuivat perustelut kokonaan. Perustelujen sijasta vastauksen liitteenä oli 
metsähallituksen antama selitys. Siinä todetaan, että kantelija ei ollut pyytänytkään 
hakkuulupaa, joten sitä ei ollut voitu kieltää.

1006 Viljo 1963, s. 20

1007 Vaara 2004a, s. 78

1008 Yksityismetsäasetus 537/1967, 2 §

1009 Vaara 2004a, s. 79

1010 Kirjoittajan muistiinmerkintä 5.10.1984

1011 Vaara 2010, s. 42

1012 Kirjeessä (Koillis-Suomen piirimetsälautakunnan kirje, Tapion diario 6.5.1968, n:o 3411/218) todetaan: 
”Syksyllä 1966 pyysi hän jälleen rauhoitetun metsän hakkuulupaa, mutta koska edellinen hakkuu oli 
osittain kesken, ei katsottu olevan syytä suostua pyyntöön, koska entinen leimikkokin edellytti jälkitöinä 
tehtäväksi raivausta 24 ha ja kylvöä 20 ha.” 
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Kantelijalle apulaisoikeusasiamies vastaa, etteivät virkamiehet eivätkä virka-
miehen vastuulla toimivat lautakunnan jäsenet olleet menetelleet asiassa virheel-
lisesti1013. Toimihenkilöiden menettelystä apulaisoikeusasiamies ei puhu mitään. Se 
saattoi johtua tapahtuman ajankohtana voimassa olleen vuoden 1928 yksityismet-
sälain erikoislaatuisesta säädöksestä, joka asetti vain lautakuntien jäsenet virkavas-
tuuseen lainvalvonnan tehtävissä ja valtion varojen käytössä, mutta ei lautakuntien 
toimihenkilöitä. Erikoislaatuisen säädöksen tausta on kerrottu edellä.

Tapaus näyttää saaneen poikkeuksellisen käsittelyn myös oikeusasiamiehen 
arkistossa. Minulle myönnettiin vuonna 2002 tutkimuslupa oikeusasiamiehen ar-
kistoon yksityismetsälain valvonnasta tehtävää tutkimusta varten1014. Kun pyysin 
kyseessä olevan tapauksen asiakirjoja nähtäväkseni, arkistonhoitaja - asiakirjat 
kädessään - ilmoitti, että näistä täytyy ensin keskustella kansliapäällikön kanssa. 
Kansliapäällikkö ilmoitti, ettei ko. tapauksen asiakirjoja viraston arkistossa ole; ne 
on palautettu metsähallitukselle. Tapauksesta löytyy vain metsänomistajalle lähe-
tetyn vastauksen konsepti, josta sain kopion (kuva 2). Kaikista muista tapauksista 
sain asiakirjat nähtäväkseni ongelmitta. 

kuva 2 apulaisoikeusasiamiehen vastaus metsänomistajan kanteluun

1013 Vaara 2010, s, 45

1014 Vaara 2004a
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Eräiden vaiheiden jälkeen sain nähtäväkseni ko. tapauksen asiakirjat. Havaitsin 
asiakirjanipun sinetin avatuksi ja uudelleen sinetöidyksi aivan tuoreella sinetillä. 
Kansliapäällikkö selitti sinetin avaamisen johtuneen asiakirjojen kopioinnista. Ar-
vioin, että asiakirjanipusta olisi poistettu asiapapereita, minkä vuoksi pyysin oike-
usasiamiehelle osoittamallani kirjeellä1015 todennäköisesti poistettuja asiapapereita 
nähtäväkseni. Hän piti äärimmäisen epätodennäköisenä, että asiakirjoja olisi tar-
koituksellisesti poistettu ja ilmoitti, että vastaiset asiaa koskevat kirjoitukset voidaan 
arkistoida ilman erillistä vastausta, jos niistä ei ilmene asiaan vaikuttavaa uutta1016.

Lainvastainen käytäntö laillistettiin vuoden 1996 metsälailla. Lakia säädettäessä 
ei kiinnitetty huomiota aiemman lain soveltamisen vinoutumiin. Aiempi käytäntö 
kirjattiin metsälakiin ikään kuin se olisi ollut aiemman lain laillista sovellutusta. 
Vasta metsälakiin vuonna 2010 tehdyillä muutoksilla poistettiin metsälaista aiem-
masta käytännöstä periytyneet määräykset sallituista hakkuutavoista ja luontaisen 
uudistamisen luvanvaraisuudesta.

7.2.7  lainvasTaisen käyTännön TausTa ja TulokseT

Metsätalouden ohjaukseen näyttää liittyneen ohjauksen kaikissa vaiheissa keino-
ja, joiden hyväksyttävyys voidaan sivistysvaltiossa asettaa kyseenalaiseksi. Hallin-
to otti metsänomistajien neuvonnan metsäasetuksen vastaisella johtosäännöllä. 
Hallintovalta siirrettiin valtiolta korporaatioille ja neuvonta maanviljelysseuroilta 
korporaatioiden hallinnolle kansanedustajia manipuloimalla. Hallinto otti omilla 
toimenpiteillään omalle organisaatiolleen myös metsänomistajien edunvalvonnan. 
Tällaisten organisaatioiden avulla hallinto vinoutti yksityismetsälakien toimeenpa-
non laittomuuksien ketjuksi alimmalta valvonnan tasolta maan ylimpien oikeuden-
valvojien tasolle saakka. 

Lakien toimeenpanon laittomuudet olivat olennainen tekijä 1960-luvun suuren 
laman syntymisessä. Lama on pyritty selittämään maatalouspolitiikan linjanmuu-
toksen seuraukseksi, kun aiemmin pienviljelyn ja metsätöiden varaan perustuvaa 
maatilataloutta ruvettiin suuntaamaan koneellistetun maatalouden edellyttämiin 
suurempiin maatiloihin.

Todellisuudessa lama syntyi siitä, kun useat samanaikaiset metsätalouden ta-
pahtumat lyhyessä ajassa romahduttivat maatilojen talouden1017. Päätapahtuma oli 
talvikauden puunkorjuutyön tulojen menettäminen, kun maatilojen työvoima ja 
maataloustraktorit korvattiin vakinaisilla metsätyöntekijöillä ja metsätraktoreilla. 
Tuloja vähensi myös puun kantorahatulon aleneminen, kun metsätraktori nosti 

1015 Vaara 2006

1016 Eduskunnan oikeusasiamiehen kirje 22.1.2007

1017 Vaara 2010, s. 98
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korjuun kustannuksia. Laittomasti vaadittu metsänviljely vähensi lisää metsätuloa. 
Lopuksi vielä metsälautakunnat saattoivat estää puun myynnin kokonaan. 

Tilakeinottelijat, liikemiehet ja muut yksityishenkilöt käyttivät hyväkseen maa-
tilojen ahdinkoa. Eräs autokauppias osti lehti-ilmoitusten ja ostoasiamiesten väli-
tyksellä muutamassa vuodessa Pohjois-Karjalasta arviolta noin 150 tilaa. Kainuus-
sa liikemiesten ostorenkaan ostot olivat tuhansia hehtaareja1018. Entiset omistajat 
muuttivat Suuressa muutossa kaupunkeihin tai siirtolaisiksi Ruotsiin.

Kun otetaan huomioon metsänhoitajakunnan maatalousvastaiset asenteet ja 
edellä kerrottu erityisesti maatalouden harjoittajiin kohdistuneet puunmyynnin 
rajoitukset, voisi maatilojen omistuksen uusjaossa nähdä pyrkimyksen siirtää met-
siä huonoiksi metsänomistajiksi arvioiduilta maatalouden harjoittajilta muiden 
ammattien harjoittajille. 

7.2.8  meTsänhoiToyhdisTysTen ohjaus 

Metsänhoitoyhdistykset olivat vuoteen 1950 saakka metsänomistajien vapaaehtoisia 
yhteenliittymiä, joihin sovellettiin yhdistyslakia. Niiden ohjaamisen keino olivat 
valtion avustuksen ehdot, jotka edellyttivät metsälautakunnan neuvojen ja ohjei-
den noudattamista. Tällaisen ohjaussuhteen varassa toimittiin 20 vuotta, vuodesta 
1930 vuoteen 1950. 

Lakisääteiset metsänhoitoyhdistykset oli vuoteen 1996 saakka alistettu metsä-
lautakuntien ohjaukseen ja valvontaan. Käytännössä yhdistykset olivat metsälau-
takuntien piirihallinnon elimiä, mikä näkyy siitäkin, että työnjako lautakuntien ja 
yhdistysten ammattimiesten välillä oli järjestetty aluejaon pohjalta lainvalvontaa 
lukuun ottamatta. Järjestely perustui Metsähallituksen vuonna 1968 antamaan 
ohjeeseen1019. Aluejako purettiin myöhemmin, esimerkiksi Kainuun metsälautakun-
nan toimialueella vuonna 19801020. Metsänhoitoyhdistykset on myös useissa orga-
nisaatiokaavioissa kuvattu metsälautakuntien piirihallinnon elimiksi1021, 1022, 1023, 1024.

Järjestämisen tuloksena yhdistysten ja lautakuntien neuvojat tekivät omilla 
toimialueillaan samoja työtehtäviä piirimetsänhoitajien ohjaamina ja valvomina. 
Yhdistysten neuvojat toimeenpanivat käytännössä yksityismetsälakiakin, koska sitä 
toimeenpantiin leimauspakolla ja leimauksista pidättymällä1025. 

1018 Reunala 1975, s. 271. 

1019 Metsähallituksen kirje no Yt. 257, 1165-67/20.6.1968

1020 Kainuun piirimetsälautakunnan kokouspöytäkirja 2/80, 26.2.1980

1021 Yksityismetsätalouden suuntaviitat 1978

1022 Holopainen, V. 1957, s. 128

1023 Viitala, J. 2004, s. 18

1024 Tolppi 1988, s. 109

1025 Vaara 2010, s. 36
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Lakisääteisten metsänhoitoyhdistysten ohjaamisen keinoksi oli vuoteen 1998 
saakka voimassa olleessa yksityismetsälaissa asetettu metsänhoitomaksujen pidät-
täminen metsälautakunnalle1026. Ohjausta voitiin harjoittaa myös pehmeämmällä 
keinolla, taloudellista tukea säätelemällä. Metsälautakunnilla oli vuoteen 1999 saak-
ka käytettävissä niin sanotut neljännesmaksuvarat, joiden jakaminen metsänhoi-
toyhdistyksille oli harkinnanvaraista1027. Vuonna 1998 säädetyssä metsänhoitoyhdis-
tyslaissa ohjauksen keinoiksi on määrätty kirjallinen huomautus ja uhkasakko1028.

Keskeisin kohde metsänhoitoyhdistysten neuvojien ohjaamisessa oli alusta saak-
ka metsien leimausten ja 1980-luvulla leimaukset korvanneiden metsänkäyttösuun-
nitelmien ohjaaminen. Se ei aina sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä, sillä kun 
metsälautakunnat 1950-luvulta alkaen alkoivat vaatia avohakkuuta ja metsänvilje-
lyä, leimauksia tekevät metsäammattimiehet arvostelivat yleisesti ylhäältä tulleita 
määräyksiä kaavamaisiksi ja usein väärään suuntaan meneviksi1029. 

Jos yhdistyksen neuvoja leimasi metsiä metsälautakunnan ohjeiden vastaisesti, 
metsälautakunta saattoi katsoa hakkuun metsänhävitykseksi ja rauhoittaa metsän. 
Korkein oikeus kuitenkin antoi vuonna 1966 päätöksen, jonka mukaan metsän-
hoitoyhdistyksen neuvojan leimauksen mukaan tehtyä hakkuuta ei voitu katsoa 
metsänhävitykseksi, koska yhdistyksen toimihenkilö toimii metsälautakunnan val-
vonnan alaisena1030. 

Korkeimman oikeuden päätös pyrittiin Tapion johdolla sivuuttamaan. Tapi-
on lakiasiantuntija kehotti yksityismetsälain selitysteoksessaan metsälautakuntia 
kiertämään päätöstä hakkuukiellolla ja väliaikaisella rauhoituksella1031. Niihin luon-
nollisesti liittyi metsänomistajan painostaminen rauhoitussopimuksen allekirjoitta-
miseen edellä kuvatuilla keinoilla. Jos metsänomistaja ei rauhoitukseen suostunut, 
oli ainoa vaihtoehto antaa tapauksen raueta. Siitä on kerrottu esimerkkitapauskin 
taustatutkimuksessa1032. Palautettakoon mieleen, että myös yksityismetsälakia alet-
tiin tulkita väärin Tapion ohjeella.

Leimauksia tekevien metsäammattimiesten arvostelu kohdistui siihen, että tiu-
koilla ja kaavamaisilla metsien käsittelyn ohjeilla ammattihenkilölle ei jää neuvot-
teluvaraa metsänomistajan kanssa. Hän joutuu ottamaan riskin ohjeista poikkea-
misen seurauksista. ”Usein pitää samalla paperit väärentää, ettei teosta joudu 
heti kiinni”1033.

1026 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 558/50

1027 Ihalainen 1984, s. 100

1028 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 534/1998, 22 § 

1029 Virtanen, S. 2004, s. 305

1030 Viljo 1974, s. 132

1031 Viljo 1974, s. 132

1032 Vaara 2010, s. 51, Koillis-Suomen pml:n kokouspöytäkirja 29.8.1975, 4 §

1033 Puu liikekannalle pehmein keinoin (Nykänen, J.K. 1983)
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Riski ohjeista poikkeamisesta ei ollut vähäinen, sillä tunnetaan toimihenkilöi-
den erottamisiakin. Suomussalmen metsänhoitoyhdistys painostettiin erottamaan 
neuvojansa, joka vastusti metsien rajua käsittelyä ja aurausta1034. Samasta syystä 
painostettiin Kestilän metsänhoitoyhdistyksen neuvoja eroamaan toimestaan. Hän 
oli julkisestikin lehtikirjoituksissa arvostellut metsien rajua käsittelyä ja esiintynyt 
oikeudessa metsänomistajan todistajana metsälautakunnan nostamassa metsän-
hävityssyytettä koskevassa asiassa, jonka lautakunta hävisi1035.

Piirimetsälautakunta käytti järeitä keinoja painostaessaan Vesilahden metsän-
hoitoyhdistystä erottamaan neuvojansa, joka ei vuosina 1963-1970 ollut tehnyt 
ainoatakaan avohakkuu/viljelyn suunnitelmaa lautakunnan vaatimuksista huoli-
matta1036. Lautakunta muun muassa varoitti alueen puunostajia ostamasta puuta 
yhdistyksen toimialueelta. Ostajille ilmoitettiin, että lautakunta tulee ryhtymään 
alueen leimikoissa katselmus- ja rauhoitustoimenpiteisiin, jolloin seuraamukset tu-
levat ensisijaisesti hakkaajan maksettaviksi. Lautakunta myös katsoi mahdolliseksi, 
että yhtiöt itse korjaavat leimikoita sovittuaan siitä metsänomistajien kanssa1037. 

Metsänhoitoyhdistys ei kuitenkaan erottanut paikkakunnalla pidettyä neuvojaa. 
Metsälautakunnan mukaan neuvojan suosio johtui metsänomistajien hyväksymästä 
leimaustavasta, joka antoi tukkipuuvaltaisen hakkuukertymän eikä syntynyt kus-
tannuksiin velvoittavia metsänhoitotöitä1038. Lautakunta siis epäsuorasti arvostelee 
neuvojaa metsänomistajille edullisesta leimaustavasta.

Erottamisen sijasta yhdistyksen hallitus metsälautakunnan vaatimuksesta otti 
neuvojalta pois metsien leimaustehtävät. Metsähallitus kielsi neuvojalta metsän-
parannusvarojen käytön1039. 

Metsälautakuntien painostus on voinut ulottua metsänomistajien edunvalvon-
nan elimiinkin. Erään metsänhoitoyhdistyksen liiton (nyk. metsänomistajien liitto) 
toiminnanjohtaja avusti vuosina 1982-1987 metsänomistajaa hänen neuvottelus-
saan metsälautakunnan edustajien kanssa metsänhävityssyytteestä. Neuvottelu ei 
johtanut sopimukseen, vaan metsälautakunta vei asian oikeuden käsittelyyn. Oi-
keudessa toiminnanjohtaja, jota kuultiin syyttäjän kutsumana todistajana, katsoi 
syytteen metsänhävityksestä aiheettomaksi1040. Metsänomistaja kuitenkin hävisi 
asian, ja toiminnanjohtaja siirtyi päätöstä seuraavana vuonna yksityisyrittäjäksi1041. 

1034 Suullinen tieto 13.9.2006 Suomussalmen mhy:n toiminnanjohtajalta Esko Seppäseltä

1035 Ihalainen, A. 1984, s. 100

1036 Pirkka-Hämeen piirimetsälautakunnan kirje Keskusmetsälautakunta Tapiolle 28.12.1974

1037 Pirkka-Hämeen piirimetsälautakunnan kirje 22.1.1971 Oy Nokia Ab:lle, Oy Rosenlew Ab:lle, Rauma-
Repola Oy:lle, G.A. Serlachius Oy:lle, Oy. Wilh. Schauman Ab:lle, Metsäliitto Oy:lle ja Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:lle.

1038 Pirkka-Hämeen piirimetsälautakunnan kirje Keskusmetsälautakunta Tapiolle 28.12.1974

1039 Pöytäkirja Vesilahden metsänhoitoyhdistyksen hallituksen kokouksesta 1.3.1973

1040 Lähde 1992, s. 100

1041 Toiminnanjohtajan mukaan hänen henkeäänkin uhattiin. Hän kertoo myös pyytäneensä MTK:n tukea 
metsänomistajalle, mutta sitä ei annettu (Suullisesti 13.6.2009).
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Taustatutkimuksissa on kerrottu lisää esimerkkejä metsänhoitoyhdistysten neu-
vojien ohjauksesta.

Metsätoimihenkilöiden julkaisussa nimitetään toimihenkilöihin kohdistuvaa 
tiukkaa ohjausta ”sapluuna-ajatteluksi” ja arvostellaan sitä näin: ”Yksityismetsäta-
loudessa tämä ajattelutapa johti jokseenkin täydelliseen kaaokseen ja epäluotta-
mukseen. Asiakkaiden kanssa törmättiin toistuvasti vastakkain. Vaikka ohjeiden 
sanottiin olevan suosituksia, organisaatiokulttuuri edellytti niiden soveltamista ns. 
parhaana ratkaisuna. Syntyi kuva joustamattomasta, byrokraattisesta, tiukasti 
ohjeisiin pidättyvästä ja omia käsityksiä vailla olevasta ammattikunnasta, joka 
osaa käyttää vain totaalisia ratkaisuja ja ajaa niitä läpi jääräpäisellä sitkeydel-
lä riippumatta esim. niiden kalleudesta ja onnistumisen mahdollisuuksista”1042.

7.3  Metsätalouden edistäminen - taloudellisilla  
 kannustimilla ohjaaminen 

7.3.1  valTion suora rahoiTusTuki

Metsätalouden harjoittamista voidaan ohjata taloudellisilla kannustimilla kolmel-
la tavalla, välillisellä ja suoralla rahoitustuella sekä verotuksen keinoilla. Välillistä 
rahoitustukea on valtion osallistuminen metsäammatillisen asiantuntija-avun kus-
tannuksiin, kuten metsätalouden suunnitteluun ja vuoteen 1950 saakka metsän-
omistajien neuvontaan. Suora rahoitustuki kohdistuu metsätalouden yksittäisten 
työlajien kustannuksiin. Verotus voi olla haluttuihin toimenpiteisiin kannustavaa 
tai ei-toivottuja toimenpiteitä rankaisevaa. 

Metsäasiantuntija-avun järjestämistä on käsitelty edellä organisaatioiden tar-
kastelun yhteydessä. Verotuksen käyttöä metsätalouden ohjauksessa käsitellään 
jäljempänä. Tässä tarkastellaan metsätalouden töiden kustannuksiin annettavaa 
rahoitustukea metsätalouden ohjauksen välineenä.

Metsänomistajien ohjaaminen rahoitustuen kannustimilla on vanhin metsä-
talouden epävirallisen ohjauksen väline. Jo vuonna 1851 annetussa keisarin julis-
tuksessa annettiin mahdollisuus myöntää raha- tai muita palkintoja talonpojille 
hyvästä metsänhoidosta, jossa oli käytetty kylvöä tai istutusta. Silloisissa oloissa 
toimenpide oli niin poikkeuksellinen, että palkitsemiseen vaadittiin kuvernöörin 
aloite, senaatin esitys ja keisarin suostumus1043, 1044, 1045. Mahdollisuus palkintoihin 
kumoutui, kun vuoden 1886 metsälaki kumosi mainitun julistuksen. 

1042 Menestyvä Meto 1987, s. 35

1043 Keisarillisen majesteetin armollinen julistus ... 9.9.1851 98 §.

1044 Helander, A. 1949, s. 195.

1045 Metsä-Simola 2002, s. 34.
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Uusia välittömän taloudellisen tuen kannustimia ei sen jälkeen säädetty ennen 
kuin vasta vuonna 1928, kun säädettiin ensimmäinen metsänparannuslaki1046. Met-
sänparannuslaki oli jo lakina taloudellisen ohjauksen keino. Niin kuin edellä kerrot-
tiin, metsänparannuslain ja yksityismetsälain käsittelyjen ajankohdat eduskunnassa 
sovitettiin niin, että metsänparannuslaista tuli palkinto siitä, kun metsänomistajien 
edustajat eduskunnassa hyväksyivät yksityismetsälain, jolla metsänomistajien neu-
vonta siirrettiin maanviljelyseuroilta metsänhoitolautakunnille. 

Metsänparannus tarkoittaa käsitteenä puunkasvatuksen ja metsien käytön olo-
jen parantamista. Näin ymmärrettynä varsinaisia metsänparannustöitä olisivat vain 
metsäojitus ja metsäteiden rakentaminen. Ojituksella parannetaan metsämaata 
kuivattamalla maaperää liiasta vedestä ja metsäteillä parannetaan metsässä kul-
kemisen ja kuljettamisen oloja.

Metsänviljely kylvämällä tai istuttamalla, jonka tukeminen otettiin mukaan jo 
ensimmäiseen metsänparannuslakiin, on yleensä normaaliin metsätalouteen liit-
tyvä puuntuotannon vaihe, metsän perustamisen työvaihe. Metsänparannuslaissa 
tuki rajoitettiin ”autioina olevien varsinaisten metsämaiden metsittämiseen sekä 
hävitettyjen tai muuten huonotuottoisessa tilassa olevien metsäalojen tuottavaan 
kuntoon saattamiseen”1047. 

Metsänparannuslain nojalla myönnetty tuki voi olla valtion lopullista menoa tai 
työhankkeen kustannusten rahoitukseen myönnettyä avustusta ja/tai lainaa. Valtion 
lopullisena menona rahoitettiin töiden suunnittelun, työnjohdon ja työvälineiden 
sekä metsänviljelyssä tarvittavien siementen ja taimien kustannukset. Ajanjaksolla 
vuoden 1953 laista1048 vuoden 1967 lakiin1049 saakka siemenien ja taimien kustan-
nukset kuitenkin rinnastettiin työkustannuksiin. Vuodesta 1967 alkaen valtion lo-
pullisena menona rahoitettaviin kustannuksiin liitettiin myös suunnittelussa tarvit-
tavien apumiesten kustannukset. Vuonna 1996 annetussa kestävän metsätalouden 
rahoituslaissa valtion lopullisena menona rahoitettavista kustannuksista poistettiin 
työnjohdon kustannukset ja suunnittelunkin kustannuksia voitiin rajoittaa1050.

Metsänparannushankkeen työkustannuksista voitiin määrätty osuus rahoittaa 
avustuksena ja loppuosa lainana tai metsänomistajan omilla varoilla. Avustuksen 
osuus ja lainan ehdot vaihtelivat työlajien, maan eri osien ja maanomistajan varal-
lisuuden perusteella. Ensimmäisessä metsänparannuslaissa kehotettiin raha-avus-
tuksen myöntämisessä työkustannuksiin asettamaan etusijalle pienet tilat ja kiinnit-
tämään huomiota olosuhteisiin, joissa raha-avustus oli erityisen tarpeen vaatima.

1046 Laki varojen varaamisesta soiden kuivaukseen metsätaloudellisia tarkoituksia varten sekä muiden 
tuottamattomien tai vähätuottoisten metsäalojen saattamiseen tuottavaan kuntoon No 140/27.4.1928. 
Laille annettiin metsänparannuslain nimi lain soveltamisasetuksessa N:o 160/20.4.1929. 

1047 Laki varojen varaamisesta soiden kuivaukseen ... metsäalojen saattamiseen tuottavaan kuntoon 
L.140/1928. 

1048 Metsänparannusasetus 560/1953, 9 §, 2. mom.

1049 Metsänparannuslaki 413/1967, 3 §, 1 mom.

1050 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta 1094/1996, 8 §,1 mom.
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Mainittu perustelu koski myös metsänviljelyjä vuoteen 1967 saakka. Vasta sil-
loin metsänviljelyn rahoitukseen metsänparannuslaissa tuli puunmyyntitulon ra-
joitus1051. Tukea voitiin myöntää, jos metsänviljelyn kustannukset olivat puolet tai 
enemmän kuin viljelyalueelta hakattavan puuston kantoraha-arvo. Sitä ennen sama 
rajoitus oli määrätty vuonna 1963 annetussa laissa metsänviljelyn edistämisestä1052.

Metsänparannuslain toimeenpanoa varten perustettiin heti metsänparannuslain 
tultua hyväksytyksi keskusmetsäseura Tapion alaisuuteen metsänparannuspiirit. 
Piirit teettivät sekä varsinaisia metsänparannustöitä, metsäojituksia ja metsäteiden 
rakentamista, että myöskin lain piiriin kuuluvaa metsänviljelyä. Metsänparannus-
lain piiriin kuuluvaa metsänviljelyä ohjattiin alusta saakka myös metsälautakuntien 
tehtäviksi. Lautakunnille ei kuitenkaan annettu oikeutta lainarahoitusta edellyttä-
vien viljelyjen suunnitteluun ja teettämiseen. Lautakuntien viljelyihin sovellettiin 
supistettua rahoitusta eli niissä voitiin rahoittaa ilmaisten siemenien ja taimien 
ohella osa työkustannuksista avustuksella. 

Metsänparannuspiirit ja metsälautakunnat olivat organisaatioina erilaisia met-
sänparannustöiden toteuttajia. Metsänparannuspiiri oli puhdas työvirasto, jonka 
toiminta rahoitettiin kokonaan metsänparannusvaroilla. Lautakunnat olivat itse-
näisiä laitoksia, jotka rahoittivat toimintansa osaksi valtion avustuksella, osaksi 
itse hankituilla tuloilla. Piirin tehtäviin ei kuulunut metsänomistajien ohjaaminen 
metsätalouden harjoittamisessa. Sen sijaan metsälautakuntien päätehtävä oli met-
sänomistajien ohjaaminen metsien käsittelyssä ja käytössä. 

Metsänparannustyöt olivat lautakunnille ja niiden piirihallinnolle, metsänhoi-
toyhdistyksille merkittävä tulonlähde, sillä ne saivat korvauksena töiden suunnit-
telusta ja toteuttamisesta määrätyn osuuden kokonaiskustannuksista. Lautakunnat 
saivat metsänviljelyistä tuloja myös tuottamalla pääosan metsänviljelyihin tarvit-
tavista puuntaimista.

Tulonhankinnan tavoitteet metsälautakunnissa ja metsänhoitoyhdistyksissä 
saattoivat vinouttaa taloudellisesti edullisimman metsänuudistamisen menetelmän 
valintaa. Metsänomistajien ohjauksessa voitiin jättää huomiotta metsän luontaisen 
tai kylvämällä uudistamisen mahdollisuudet ja ohjata metsän uudistaminen laitok-
sille enimmän tuloja antavaksi taimilla istuttamiseksi. Tulonhankinnan tavoitteet 
saattoivat myös vähentää tukien edullisuutta metsänomistajille.

Taustatutkimuksissa on kuvattu, kuinka myyntipuun leimauspakolla ja leima-
uksista pidättymällä metsänomistajia ohjattiin avohakkuisiin ja metsänviljelyihin. 
Leimauksen yhteydessä ratkaistiin myös viljelyn teettävä organisaatio. Jos aiottu 
metsänuudistaminen täytti valtion tuen myöntämisen ehdot, laadittiin leimauksessa 
valtion tuen rahoitushakemus. Hakemuksella metsänomistaja ohjattiin hakemaan 
joko edullista avustuksesta ja lainasta koostuvaa kokonaisrahoitusta tai vähemmän 

1051 Metsänparannusasetus 113/1968, 1 § , 1 mom.

1052 Asetus metsänviljelyn edistämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 151/1964, 1 §, 1 mom..
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edullista supistettua rahoitusta. Kokonaisrahoitusta hakeneiden viljelyt osoitettiin 
metsälautakuntien kautta metsänparannuspiirille ja supistetun rahoituksen viljelyt 
jäivät metsälautakunnille ja yhdistyksille.

Rahoitushakemusten ohjaamisessa näkyy viitteitä tulonhankinnan pyrkimysten 
vaikutuksesta. Pääosa rahoitushakemuksista ohjattiin epäedullisemman supistetun 
rahoituksen hakemuksiksi ja samalla metsänviljely lautakuntien ja metsänhoitoyh-
distysten työksi.

7.3.2  valTion rahoiTusTukea anTavaT laiT – rahoiTeTTavaT  
 TyölajiT ja kohTeeT 

Metsänparannuslait olivat määräaikaisia lakeja ensimmäisestä vuonna 1928 sää-
detystä laista alkaen vuoden 1967 lakiin saakka, jolloin säädettiin ensimmäinen 
toistaiseksi voimassa oleva metsänparannuslaki. Lakien nojalla myönnetystä mää-
rärahasta määrättiin osa käytettäväksi valtion metsien metsänparannustöihin en-
simmäisestä eli vuoden 1928 laista vuoden 1948 lakiin saakka. 

Kun ensimmäisen metsänparannuslain voimassaoloaika vuonna 1933 päättyi, 
hallitus ei antanut uutta lakiesitystä. Laki säädettiin eduskunnassa kansanedustaja 
Juho Koiviston edustaja-aloitteen pohjalta, mutta presidentti ei sitä vahvistanut. 
Juho Koivisto oli Tapion johtokunnan puheenjohtaja. Huolimatta siitä, että hallitus 
ei ollut antanut lakiesitystä, hallitus antoi asetuksen, jonka turvin metsänparannus-
toimintaa vuonna 1934 jatkettiin1053. Asetus oli ilmeisesti perustuslain vastainen1054, 

1055. Uusi metsänparannuslaki säädettiin vuonna 19351056. 
Metsänparannuslain rinnalle on säädetty kolme erillistä metsänviljelyn rahoi-

tuslakia ja yksi metsäojituksen erikoislaki. Vuonna 1943 säädettiin sota-ajan polt-
topuun hankintaan liittyvänä laki eräistä toimenpiteistä vajatuottoisten metsien 
uudistamiseksi1057 (jäljempänä vajaatuottoisten metsien uudistamislaki), vuonna 
1963 laki metsänviljelyn edistämisestä1058 (jäljempänä metsänviljelylaki) ja vuonna 
1982 laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta1059 (jäljempänä Lapin 
laki). Vuonna 1960 säädettiin laki metsäojitustyöstä maksettavista palkkioista1060 
(jäljempänä ojituspalkkiolaki). 

1053 Asetus metsänparannustoiminnasta yksityismailla 188/1934

1054 Holopainen, V. 1957, s. 223.

1055 Asetuksen antamisen perustelua ei asetuksessa esitetä. Todetaan vain, että ”maatalousministerin 
esityksestä säädetään täten seuraavaa”. Maatalousministeri oli K.E. Jutila. Asetuksen vahvisti presidentti 
P.E. Svinhufvud. Hallituksen toimien laillisuutta valvovana oikeuskanslerina oli Oiva Huttunen.

1056 Metsänparannuslaki 52/1935

1057 Laki eräistä toimenpiteistä vajatuottoisten metsien uudistamiseksi 834/1943

1058 Laki metsänviljelyn edistämisestä 478/1963

1059 Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 1057/1982.

1060 Laki metsäojitustyöstä maksettavista palkkioista 309/1960.
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Vajaatuottoisten metsien uudistamislain ja Lapin lain työt on rahoitettu met-
sänparannusvaroilla. Ojituspalkkiolain ja metsänviljelylain työt taas on rahoitettu 
erillisillä valtion talousarvion momenteilla.

Metsänparannusvaroilla rahoitettavia työlajeja tai kohteita on vuosikymmenien 
kuluessa lisätty niin, että vuoteen 1996 tultaessa niitä oli ollut kaikkiaan 18 kpl. 
Vuonna 1996 säädetty kestävän metsätalouden rahoituslaki, joka korvasi metsän-
parannuslain, lisäsi uusia kohteita 10 kpl. Rahoituskohteita on siis ollut kaikkiaan 
28. Niistä on vuoteen 2007 mennessä kaksi poistettu, kahden sisältöä olennaisesti 
muutettu ja yksi sisällytetty toiseen työlajiin. 

Varsinaisia metsänparannustöiden työlajeja lueteltiin viimeisessä vuonna 1986 
säädetyssä metsänparannuslaissa seitsemän, joita olivat: 1) metsänuudistaminen, 
2) kulotus, 3) taimikonhoito, 4) pystypuiden karsinta, 5) metsänlannoitus, 6) met-
säojitus ja 7) metsätien tekeminen1061. Metsänparannuslain korvanneessa vuonna 
1996 säädetyssä kestävän metsätalouden rahoituslaissa uusia työlajeja olivat 8) 
energiapuun korjuu ja 9) nuoren metsän hoito. Viimeksi mainittuun yhdistettiin 
aiemmin mukana olleet taimikon hoidon ja pystykarsinnan työlajit. Ojitus rajoi-
tettiin kunnostusojitukseksi, lannoitus rajoitettiin metsän terveyslannoitukseksi ja 
luontainen metsänuudistaminen rajoitettiin erityiskohteisiin1062.

Seuraavassa laatikossa esitetään metsätalouden työlajit ja kohteet, joiden ra-
hoittamiseen on vuodesta 1928 alkaen myönnetty valtion tukea.

1061 Metsänparannuslaki 140/1987 

1062 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta 1094/1996
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valtion tuella rahoitetut työlajit ja kohteet 1928–2011 

1.  Metsäojitus. Vuodesta 1928 alkaen soiden ojitus1063. Vuodesta 1996 alkaen ojitus 

rajoitettiin kunnostusojitukseksi1064.

2.  Metsitys. Vuodesta 1928 alkaen aukean tai vajaatuottoisen alueen metsitys. Vuo-

desta 1977 alkaen alettiin tukea myöntää myös luontaisen uudistumisen edistä-

miseen1065. Vuodesta 1996 alkaen rajoitettiin luontaisen uudistamisen edistäminen 

koskemaan vain suojametsäaluetta ja suoja-alueita.

3.  Metsätiet. Vuodesta 1948 alkaen metsäteiden rakentaminen1066.

4.  Menetelmien kehittäminen. Vuodesta 1948 alkaen metsänparannusmenetelmien 

ja puunkuljetuksen kehittäminen. Vuodesta 1996 alkaen kehittäminen muutettiin 

yksityismetsien kestävän hoidon ja käytön kokeilu- ja selvitystoiminnaksi

5.  Metsäkerhotoiminta. Vuodesta 1948 alkaen metsäkerhotoiminta. Poistettiin met-

sänparannuslaista vuodesta 1957 alkaen1067.

6.  Taimituotanto. Vuodesta 1957 alkaen taimitarhojen ja karistamojen perustaminen 

ja ylläpito. Poistettiin metsänparannuslaista vuodesta 1967 alkaen1068.

7.  Metsänlannoitus. Vuodesta 1967 alkaen metsän kasvatuslannoitus. Vuodesta 1996 

alkaen lannoitus rajoitettiin metsän terveyslannoitukseksi.

8.  Taimikonhoito. Vuodesta 1967 alkaen taimikonhoito. Sitä ennen taimikonhoito 

otettiin metsänviljelyn edistämisestä vuonna 1963 annettuun lakiin1069. Taimi-

konhoito oli aloitettu työllisyysvaroilla vuonna 19461070. Vuodesta 1996 alkaen 

taimikonhoito laajennettiin nuoren metsän hoidoksi ja siihen sisällytettiin myös 

pystypuiden karsinta.

9.  Tulosten turvaaminen. Vuodesta 1967 alkaen metsänparannustöiden tulosten tur-

vaaminen.

10.  Metsän luontainen uudistaminen. Vuodesta 1978 alkaen metsän luontaisen uudis-

tumisen edistäminen1071. Vuodesta 1996 alkaen rajoitettiin luontaisen uudistamisen 

edistäminen vain suojametsäalueella ja suoja-alueilla sovellettavaksi.

11.  Puutavaran varastoalue, ojitusten piennartasanteet. Vuodesta 1977 alkaen puuta-

varan varastoalueen tekeminen ja pientareitten kulkuväyliksi tasaaminen ojitus-

alueilla.

1063 Laki varojen varaamisesta soiden kuivaukseen ... 140/1928

1064 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta 1094/1996

1065 Laki metsänparannuslain muuttamisesta 468/1977

1066 Metsänparannuslaki 457/1948

1067 Metsänparannuslaki 423/1957

1068 Metsänparannuslaki 413/1967

1069 Laki metsänviljelyn edistämisestä 478/1963

1070 Hallituksen esitys n:o 242/1985 vp, s. 2.

1071 Laki metsänparannuslain muuttamisesta 468/1977
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12.  Kulotus. Vuodesta 1987 alkaen metsänviljelyalueen kulotus metsänomistajan 

varoilla rahoitetuissa viljelyissä1072. Kulotusta oli rahoitettu metsitykseen liittyvänä 

metsänparannustyönä ensimmäisestä metsänparannuslaista alkaen. 

13.  Pystypuiden karsinta. Vuodesta 1987 alkaen pystypuiden karsinta. Vuodesta 1996 

alkaen karsinta sisällytettiin nuoren metsän hoitoon.

14.  Lietealtaat, padot ja vedenottopaikat. Vuodesta 1987 alkaen lietealtaiden, patojen 

ja sammutusveden ottopaikkojen tekeminen ja kunnostus.

15.  Ojitusten ja metsäteiden kunnostaminen. Vuodesta 1987 alkaen metsäojituksen 

kunnostaminen ja metsäteiden perusparantaminen.

16.  Virheen korjaaminen. Vuodesta 1987 alkaen työssä havaitun virheen korjaaminen.

17.  Vahingon korvaaminen. Vuodesta 1987 alkaen metsänparannustyöllä aiheutetun 

vahingon korvaaminen.

18.  Ympäristönhoitotyöt. Vuodesta 1987 alkaen ympäristöllisistä syistä tarpeelliset 

työt. Vuonna 1996 tuki nimettiin ympäristötueksi.

19.  Energiapuun korjuu. Vuodesta 1996 alkaen energiapuun korjuu ja haketus. Vuo-

desta 2007 alkaen myös energiapuun haketus1073.

20.  Nuoren metsän hoito. Vuodesta 1996 alkaen taimikon hoito laajennettiin nuoren 

metsän hoidoksi.

21.  Elinympäristöjen hoito. Vuodesta 1996 alkaen tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja 

kunnostustyöt.

22.  Elinympäristöjen kartoitus. Vuodesta 1996 alkaen monimuotoisuuden kannalta 

tärkeiden elinympäristöjen kartoitus.

23.  Talousmetsien maisemanhoito. Vuodesta 1996 alkaen talousmetsien maiseman-

hoitoon liittyvät metsän kunnostustyöt. 

24.  Ojitusten vesistöhaittojen estäminen. Vuodesta 1996 alkaen ojitusalueiden laskeu-

tusaltaiden tyhjentäminen ja metsäojitusten vesistöhaittojen estäminen ja korjaa-

minen.

25.  Ojitusalueen ennallistaminen. Vuodesta 1996 alkaen metsäojitusalueen ennallista-

minen.

26.  Metsien ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Vuodesta 1996 alkaen metsäluonnon-

hoitoa sekä maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja tukevat työt.

27.  Toteutusselvitys. Vuodesta 1996 alkaen selvityksen laatiminen kestävän metsäta-

louden rahoituslain mukaisen työn toteuttamisesta.

28.  Juurikäävän torjunta. Vuodesta 1996 alkaen juurikäävän torjunta.

1072 Metsänparannuslaki 140/1987

1073 Kestävän metsätalouden rahoituslaki 544/2007
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7.3.3  valTion rahoiTusTukien kehiTys

7.3.3.1  Suunnittelu, rahoitus ja toteuttaminen yksiin käsiin

Metsänparannuslakien sisällön lukuisia muutoksia ei tässä ole mahdollista eikä 
tarpeellistakaan yksityiskohtaisesti käsitellä. Muutoksilla ei ole oleellista vaikutusta 
metsänparannuslain tehokkuuteen palkitsemisen järjestelmänä metsänomistajien 
ohjauksessa. Lakien kehitystä kuvataan yleistarkasteluna, jossa kiinnitetään huo-
miota olennaisiin metsäpoliittisiin kohtiin kehityksessä. 

Yksityisen tuotantotoiminnan tukeminen valtion rahoituksella oli outo ilmiö 
niinä aikoina, kun sitä ensimmäisen kerran alettiin soveltaa. Ilmiöön suhtautu-
mista kuvaa se, että vuoden 1851 metsäasetuksen mukaisista palkinnoista, joita 
voitiin myöntää metsänviljelystä, päätti Venäjän keisari senaatin talousosaston 
esityksestä1074.

Vastaavasti päätösvalta ensimmäisen metsänparannuslain (v. 1928) mukaises-
ta valtion rahoituksesta annettiin maatalousministeriölle, jolle metsähallitus teki 
myöntämisestä esityksen1075. Rahoituksesta päättämistä muutettiin kuitenkin lain 
muutoksella jo ennen lain 5vuotiskauden päättymistä (v.1932) siten, että rahoi-
tuksesta päätti metsähallitus keskusmetsäseuran esityksestä. Samalla annettiin 
keskusmetsäseuralle oikeus päättää hankkeen rahoituksesta, kun rahoitusta oli 
haettu vain kokonaan avustuksella rahoitettaviin kohteisiin, joita olivat työnjohto 
ja työkalut sekä metsityksiin tarvittavat siemenet ja taimet1076. Tästä alkoi kehitys, 
joka vei rahoituksesta päättämisen vaihe vaiheelta alemmille tasoille, lopulta suun-
nittelijalle ja toteuttajalle saakka. 

Julkinen valta syrjäytettiin kokonaan rahoituksen myöntämisestä ensin vuonna 
1960 annetussa ojituspalkkiolaissa. Keskusmetsäseura sai oikeuden myöntää rahoi-
tuksen myös hankkeen työkustannuksiin 150 000 markkaan asti1077. Käytännössä 
se tarkoitti kaikkien palkkiolain mukaisten ojitusten rahoituksesta päättämistä, sillä 
yhden tilan kustannukset eivät yleensä nousseet mainittua määrää suuremmiksi. 

Jo seuraavassa vaiheessa otettiin askel rahoituspäätösten antamisesta hank-
keen suunnittelijan ja toteuttajan käsiin. Vuoden 1967 metsänparannusasetuksessa 
keskusmetsälautakunnalle annettiin oikeus paitsi ilmaisen työnjohdon, työkalujen, 
siemenien ja taimien myöntämiseen, myös raha-avustuksen myöntämiseen työkus-
tannuksiin, jos hankkeen kustannukset eivät ylitä 1500 markkaa. Samat oikeudet 
metsäojitus-, metsänviljely-, taimikonhoito- ja lannoitushankkeissa keskusmetsä-
lautakunta voi metsähallituksen määräämissä rajoissa antaa piirimetsälautakun-

1074 Keisarillisen majesteetin armollinen julistus ... 9.9.1851, 98 §.

1075 Laki varojen varaamisesta soiden kuivaukseen metsätaloudellisia ... no 140/1928

1076 Metsänparannuslaki 47/1932

1077 Asetus metsäojitustyöstä maksettavista palkkioista 12/1961
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nalle1078. Vuoden 1977 metsänparannuslaissa piirimetsälautakunnan hyväksymis-
päätöksen markkamääräinen raja nostettiin 10 000 markkaan. 

Täydellisenä suunnittelijan ja toteuttajan oikeus valtion rahoituksen myöntä-
miseen toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1982 annetun Lapin lain mukai-
sessa metsänviljelyssä. Rahoituksen metsänviljelyyn myönsi piirimetsälautakunta. 
Metsänviljelyt suunniteltiin piirimetsälautakuntien ja metsänhoitoyhdistysten te-
kemissä leimauksissa ja samat laitokset myös toteuttivat viljelyt. 

Lain toimeenpanoasetukseen sisältyi poikkeuksellinen määräys, jolla vahvistet-
tiin suunnittelijan ja toteuttajan yksinoikeus päättää Lapin lain mukaisten varojen 
käytöstä. Metsähallitus määrättiin tekemään maa- ja metsätalousministeriölle esitys 
Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamiseen osoitetun määrärahan jakamisesta 
alueellisten suunnitelmien laatimista, metsänviljelyä ja uuden kasvun turvaamista 
varten. Määräys oli muodollisuus, sillä esityksen ohjeeksi määrättiin. että ”metsä-
hallituksen esityksen tulee perustua asianomaisten piirimetsälautakuntien ehdo-
tuksiin ja keskusmetsälautakunnan lausuntoon” 1079.

Vuoden 1987 metsänparannuslailla suunnittelijan ja toteuttajan oikeus rahoituk-
sen myöntämiseen laajennettiin koko maahan ja kaikkiin metsänparannustöiden 
lajeihin. Hankkeet suunnitellut ja niitä toteuttava metsälautakunta sai oikeuden 
myöntää hankkeille rahoituksen metsänparannusvaroista1080. 

Laissa tosin määrättiin hankkeiden toteuttajaksi maanomistaja, mikä lienee joh-
tunut juridisista syistä; tuki myönnettiin maanomistajalle. Töiden toteuttamiseen 
määräyksellä ei juurikaan ollut vaikutusta. Maanomistaja yleensä antoi hankkeen 
toteuttamisen metsälautakunnan tai metsänhoitoyhdistyksen työksi. Vuonna 1990 
tehty metsänparannusasetuksen muutos antoi metsälautakunnalle oikeuden antaa 
hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen metsänhoitoyhdistyksen tai muunkin to-
teuttajan työksi1081.

Kun vielä metsähallitus, jolle vuoden 1987 laissa jätettiin metsänparannustoi-
mintaa koskevien ohjeiden antaminen ja valvonta sekä metsänparannusvarojen 
käytön valvonta, vuonna 1991 syrjäytettiin yksityismetsiä koskevista asioista1082, 
saivat itsenäiset metsälautakunnat lähes rajattoman vallan metsänparannuslain 
toimeenpanossa. Se lisäsi ratkaisevasti metsälautakuntien valtaresursseja metsän-
omistajien ohjauksessa.

1078 Metsänparannusasetus 113/1968

1079 Asetus Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 165/1983

1080 Metsänparannuslaki 140/1987

1081 Asetus metsänparannusasetuksen muuttamisesta 365/1990

1082 Laki metsäkeskuksista ja metsälautakunnista 265/1991
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7.3.3.2 Metsänviljelyn edistäminen valtion tukien käytössä 

Metsänomistajien ohjauksen tavoitteissa painopiste on pysyvästi ollut avohakkuit-
ten ja metsänviljelyjen edistämisessä. Ohjaamiseen antoi ensimmäisen konkreetti-
sen keinon vuonna 1928 säädetty metsänparannuslaki, jolla alettiin myöntää valtion 
tukea metsänviljelyn rahoitukseen. Kyseessä oli palkitsemisvallan keino. Keinon 
käyttöön liitettiin muutamien vuosien ajaksi myös pakotevallan keino, kun vuonna 
1943 sota-ajan poikkeusoloja hyväksikäyttämällä valtalain nojalla annettiin poik-
keuslaki vajaatuottoisen metsän uudistamisesta. 

Lailla annettiin metsälautakunnalle oikeus määrätä hakkuun sijoittaminen ja 
hakkuutapa tilalle määrätyn polttopuun luovutusvelvoitteen1083 hakkuussa. Hakkuut 
tuli sijoittaa vajaatuottoisiin metsiin, joiden hakkuutavaksi määrättiin avohakkuu. 
Viljelyn kustannukset määrättiin maksettavaksi metsänparannusvaroista käytän-
nössä kokonaan avustuksena. Varat myönsi metsähallitus1084, 1085. Poikkeuslain voi-
massaolo päättyi vuoden 1947 lopussa.

Kun poikkeuslain voimassaolo päättyi, metsänparannuslain tuet olivat neu-
vonnan ohella ainoa keino ohjata metsän uudistamista metsänviljelyksi. Uutena 
pakottamisen keinona metsälautakunnat alkoivat vuonna 1952 soveltaa metsän 
leimauspalveluja leimauspakkona ja liittää leimauksen (ja samalla hakkuun) eh-
doksi avohakkuun ja metsänviljelyn1086. Metsänparannustuet tähän valtaresurssien 
yhdistelmään liitettyinä pehmensivät pakotteita ja vähensivät pakotteista johtuvia 
kustannuksia.

Metsänviljelyn lisääminen valtion tuella palkitsemalla edellytti edullisia ra-
hoituksen ehtoja. Viljelyn lisäämisen pyrkimykset ja niihin liittyvät rahoituksen 
edulliset ehdot saivat tukea uhkaavan puupulan torjumisesta. Metsien hakkuut 
1960-luvun ensimmäisinä vuosina olivat olleet metsien kasvua suuremmat ja met-
sien IV inventoinnin tulokset, jotka valmistuivat saman vuosikymmenen alussa1087, 

1088, viittasivat metsien kasvun alentumiseen. Tulokset aiheuttivat paniikinomaisen 
ilmapiirin kiireellisestä metsätalouden tehostamisen tarpeesta. Sen seurauksena 
syntyivät Mera-ohjelmien nimellä tunnetut metsänparannustöiden ohjelmat, joita 
on edellä kuvattu.

Jo ennen Mera-ohjelmia oli metsälautakuntien metsänviljelyjä varten säädetty 
metsänparannuslain rinnalle metsänviljelypalkkiolaki (v. 1963). Eduskunnassa laki 
sai kuvatunlaisen metsätalouden ilmapiirin ansiosta poikkeuksellisen edulliset ra-

1083 Laki polttopuun saannin turvaamisesta 313/1940

1084 Laki eräistä toimenpiteistä vajatuottoisten metsien uudistamiseksi 834/1943

1085 Valtioneuvoston päätös eräistä toimenpiteistä vajatuottoisten ... lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 
835/1943.

1086 Vaara 2010, s. 36

1087 Ilvessalo 1963

1088 Tiihonen 1968



275

hoitusehdot. Avustuksena myönnettiin siemenet ja taimet ja niiden lisäksi työkus-
tannuksista voitiin myöntää 80 prosenttia avustuksena. Lain toimeenpanoasetuk-
sella ja metsähallituksen ohjeilla ehdot kuitenkin rajoitettiin metsänparannuslain 
ehtojen tasolle1089, 1090.

Vuonna 1982 säädetyllä Lapin lailla rahoitettiin metsänviljelyä ja alueellista 
suunnittelua Lapin läänissä ja Kuusamon kunnassa1091. Lakia panivat toimeen met-
sälautakunnat ja metsänhoitoyhdistykset. 

Lakia voitiin soveltaa yksityismetsän viljelyyn, jos viljelyn kustannukset olivat 
vähintään puolet kantorahatulon määrästä (metsänparannuslaissa Lapin osalta 
neljäsosa). Vuonna 1995 suhdetta muutettiin niin, että rahoituksen myöntäminen 
edellytti viljelykustannuksia, jotka olivat vähintään kaksi kolmasosaa viljelyalueen 
kantorahatulosta1092. Lakia voitiin soveltaa myös täydennys- ja uusintaviljelyyn vii-
den vuoden kuluessa työn päättymisestä lukien. 

Lain piiriin kuuluvissa metsänviljelyissä rahoitettiin kaikki kustannukset koko-
naan avustuksena. Vuonna 1995 työkustannuksiin myönnettävän avustuksen osuus 
rajoitettiin enintään 85 prosenttiin työkustannuksista1093.

Lapin laki määräsi ohjaamaan metsänviljelytyöt puuntuotannon kannalta edul-
lisimpiin ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Määräykset jäivät kuol-
leeksi kirjaimeksi. Metsänviljelyn edullinen rahoitus kannusti soveltamaan metsän-
uudistuksissa lähes yksinomaan metsänviljelyä, joka Lapin matalien puunhintojen 
oloissa rahoitettiin pääosalta Lapin lain mukaisella rahoituksella. 

7.3.3.3  Puuntuotannon tukemisesta ympäristönsuojelun tukemiseen

Ympäristön huomioonottaminen tuli metsänparannuslakeihin ensimmäisen ker-
ran vuoden 1987 metsänparannuslaissa. Käytännössä ympäristöön oli metsänpa-
rannustöissä kiinnitetty huomiota 1970-luvulta alkaen muun muassa tekemällä 
lietteiden laskeutumisaltaita metsäojituksissa. Vuoden 1987 laissa ne nimenomaan 
mainitaan ympäristönsuojelun vuoksi tarpeellisina töinä1094. 

Metsätalouteen myönnettävien tukien painopiste muuttui ratkaisevasti puun-
tuotannon tukemisesta ympäristönsuojelun tukemiseen vuoden 1996 kestävän 
metsätalouden rahoituslaissa. Muutos näkyi uusina tukimuotoina ja vanhojen lo-
pettamisena. Vanhoista työlajeista uudisojitus lopetettiin ja vain täydennysojitus 
sallittiin ojitusten kunnostamisen yhteydessä. Uusia tuen muotoja olivat metsien 

1089 Asetus metsänviljelyn edistämisestä annetun lain ... no 151/1964, 5 §..

1090 Metsänviljelytöitä varten myönnettävät avustukset. Metsähallituksen kirje ... 5.9.1964.

1091 Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 1057/1982.

1092 Asetus Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 211/1995

1093 Asetus Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 211/1995

1094 Metsänparannuslaki 140/1987
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biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen ja metsäluonnon hoitohankkeet. Nii-
hin sisältyivät elinympäristöjen kartoituksen, hoidon ja kunnostuksen työt sekä 
maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja tukevat työt, ym.1095. 

Maan energiapolitiikan yleinen suuntaus uusiutuvien energialähteiden käyttöön 
näkyy vuoden 1996 kestävän metsätalouden rahoituslaissa energiapuun korjuun ja 
haketuksen tukemisen määräyksinä. 

Tuen piiriin tulivat vuoden 1996 laissa myös nuoren kasvatusmetsän harven-
nus ja juurikäävän torjunta. Nämä tuet voivat johtua vallitsevasta vinoutuneesta 
toiminnasta. Harvennushakkuiden tukemisen tarve saattaa johtua yhtiöiden käyt-
tämistä metsäkoneista, jotka ovat epätaloudellisia etenkin harvennushakkuissa. 
Juurikäävän tukemisen tarve saattaa johtua metsäkoneiden tarvitsemista juuri-
kääpää levittävistä kesähakkuista. Tukemisen tarve voi siis johtua kilpailun eli-
minoimisesta, mikä on vinouttanut korjuupalvelut metsäyhtiöiden monopoliksi. 
Kilpailun palauttaminen korjuupalveluihin voisi muuttaa puunkorjuun käytäntöjä 
ja poistaa tukien tarpeen.

Metsätalouden suunnittelu nähtiin vuoden 1996 laissa niin tärkeäksi, että sitä 
ryhdyttiin edistämään rankaisun luonteisella keinolla. Toteuttamiskustannuksiin 
myönnettävän rahoitustuen määrää alennetaan kymmenellä prosenttiyksiköllä, jos 
tilalla ei ole ajan tasalla olevaa metsätaloussuunnitelmaa.

7.3.4  meTsänparannusToiminnan Tuloksia

7.3.4.1  Metsänviljely ja metsäojitus

Metsänparannustoiminnan tulosten tarkastelua ei ole tarkoituksenmukaista ra-
joittaa vain valtion tuella rahoitettuihin töihin. Tulosten arviointiin tarvitaan ver-
tailukohtia ja tuloksia on arvioitava puuntuotannon kokonaisuuden osana. Tässä 
tarkastellaan puuntuotannon kahden tärkeimmän työlajin, metsänviljelyn ja met-
säojituksen, sekä metsäteiden rakentamisen tuloksia kaikkien omistajaryhmien 
metsissä. Taimikonhoito ja metsien lannoitus jätetään vähämerkityksellisinä töinä. 
tarkastelun ulkopuolelle. 

Metsänviljelyjen vuotuisia määriä on tilastoitu 1950-luvun alusta alkaen. Käytän-
nössä silloin aloitettiin Suomessa laajamittainen metsänviljely. Viljelyjen kokonais-
määrä vuoden 2010 lopussa oli 6,9 milj. ha1096, mikä on 34,0 prosenttia metsämaan 
alasta, 20,305 milj. hehtaarista 

Soiden kokonaisala Suomessa on 9,062 miljoonaa hehtaaria, mikä on 30 pro-
senttia maa-alasta (30,45 milj. ha) Soista on ojitettu metsätalouden käyttöön noin 

1095 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta 1094/1996

1096 Metsätilastolliset vuosikirjat
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5.5 milj. hehtaaria eli noin 61 prosenttia soiden kokonaisalasta1097. Uudisojitukset 
päättyivät vuosituhannen vaihteessa, kun jokseenkin kaikki puunkasvatukseen so-
veltuvat suot olivat tulleet ojitetuiksi. 

Puuston määrän ja kasvun muutoksia tarkastellaan 50 vuoden pituisella ajan-
jaksolla vuonna 1954 päättyneestä 3. metsäninventoinnista vuonna 2003 päättynee-
seen 9. inventointiin. Pitäytyminen 9. inventoinnin tietoihin, vaikka käytettävissä 
olisivat myös 10. inventoinnin ja myös osa 11. inventoinnin tiedoista, johtuu siitä, 
että vuoden 2003 inventoinnin tiedoista on selvitetty erikseen suometsien kehitys. 
Menettely ei oleellisesti vaikuta työlajien vertailun tuloksiin. 

Puuston kokonaismäärä oli vuonna 1954 päättyneessä 3. metsäninventoinnissa 
1 538 milj.m3 ja vuonna 2003 päättyneessä 9. inventoinnissa 2091 milj.m3. Puuston 
määrä oli siis 50 vuodessa suurentunut 553 milj.m3 (37 %). Puuston kasvu oli 3. 
metsäninventoinnissa 55,2 milj.m3 ja 9 inventoinnissa 86,7 milj.m3. Kasvun lisäys 
oli 31,5 milj.m3 (57 %). 

Tässä tarkastellaan ensin metsäojitusta yksityiskohtaisemmin. Kasvitieteilijät 
luokittelevat suot kasvuston koostumuksen perusteella suotyypeiksi. Niitä käyte-
tään hyödyksi soiden taloudellisessa hyödyntämisessä. Tutkimusten perusteella 
tiedetään suotyyppien viljavuus, mikä ilmenee puuston kasvuna hehtaaria koh-
den luonnontilaisena ja ojituksen jälkeen. Kasvumäärien erotus ilmaisee ojituksella 
aikaansaatavan kasvun lisäyksen. Siihen vaikuttavat myös ilmasto-olot ja ojitus-
kohteen puuston määrä ja laatu. Yleensä luonnontilaisella suolla kasvunsa lähes 
lopettanut puusto elpyy kasvuun ojituksen tuloksena.

Kun soiden ojitus yksityismetsissä vuonna 1928 aloitettiin, ojat kaivettiin mies-
työnä lapiolla. Sen kustannukset olivat korkeat, minkä vuoksi ojituksen tuloksiin 
ja kannattavuuteen kiinnitettiin runsaasti huomiota Toisin kuin metsänviljelyssä, 
soiden ojituksessa on kannattavuuden laskennassa aina otettu huomioon myös 
investoinnin korkokustannukset diskonttaamalla arvioidut tuotot nykyhetkeen1098. 

Kannattavuuden tavoitetta on yksityismetsien ojituksissa pyritty toteuttamaan 
siten. että Tapio ja metsähallitus ovat antaneet ojitusten toimeenpanijoille yksi-
tyiskohtaisia ohjeita ojituskelpoisiksi hyväksyttävistä suotyypeistä maan eri osissa. 
Ojituskohteelle on asetettu sitä suurempi viljavuusvaatimus mitä epäedullisemmissa 
ilmasto-oloissa kohde sijaitsi1099. Ilmasto-oloja mitattiin niin sanotulla lämpösum-
malla1100, joka alenee pohjoiseen päin mentäessä ja paikan merenpinnasta mitatun 
korkeusaseman noustessa.

1097 Tomppo 2005, s. 29

1098 Tanttu 1941

1099 Metsäojituskohteiden valinta. Metsähallituksen kirje metsänparannuslain toimeenpanijoille 31.5.1973. N:o 
Ym. 6035/1174-61.

1100 Lämpösumma on lukuarvo, joka saadaan laskemalla yhteen vuoden kaikkien plus-viisi astetta ylittävien 
vuorokausien lämpötloista viisi astetta ylittävät osat.
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Ojitusta alettiin koneellista 1950-luvulla. Ensimmäisiä koneita olivat metsäoja-
aurat, mutta jo 1960-luvulla niiden tilalle tulivat hydrauliset kaivurit. Koneellista-
minen alensi kustannukset murto-osaan aiemmista miestyönä tehdyn ojituksen 
kustannuksista. Metsänviljelyn kustannuksiin verrattuna yksikkökustannukset oli-
vat 1970-1980-luvuilla Etelä-Suomessa noin neljäsosa ja Pohjois-Suomessa noin 
viidesosa istutustaimikon yksikkökustannuksista1101, 1102, 1103. 

Kustannusten alentuminen paransi ojitusten kannattavuutta, minkä seuraukse-
na ojituskohteiden viljavuusvaatimusta alennettiin ja ulotettiin ojitukset aiempaa 
vähäravinteisemmille soille. Kannattaviksi katsottiin myös puustoisten soiden lan-
noitukset. Ojituksen ja lannoituksen yhteiskustannukset hehtaaria kohden olivat 
vain noin kolmasosa istuttamalla perustetun taimikon yksikkökustannuksista1104.

Metsäojituksen, metsänviljelyn ja metsänlannoituksen taloudellista edullisuutta 
on selvitetty myös tutkimuksella1105. Vuonna 1973 tehty tutkimus painottuu työla-
jien edullisuuden vertailuun maan eri osissa, mutta samalla tutkimus antaa kuvan 
työlajien keskinäisestä edullisuudesta. 

Tutkimuksessa edullisuutta mitattiin hyötykertoimella eli tuotonlisäysten ny-
kyarvon ja investointikustannusten suhteella. Tutkimuksessa selvitettiin työlajien 
pohjoisrajoja hyötykertoimen arvolla yksi, joka edellytti kolmen prosentin nettotuot-
toa työlajin vaatimille investoinneille. Nettotuottoon vaikuttavina tekijöinä todettiin 
kuusikuitupuun kantohinnat Rovaniemen- Kuusamon tasolla noin 35 prosenttia 
Keski-Suomen kantohintoja alemmiksi1106. Työlajien kustannusten suhteet todet-
tiin edellä kerrotun mukaisiksi, metsänistutus Etelä-Suomessa noin neljä kertaa ja 
Pohjois-Suomessa noin viisi kertaa ojitusta ja lannoitusta kalliimmaksi1107. 

Tällaisilla kriteereillä (3 prosentin nettotuoton vaatimuksilla) kuusen ja männyn 
istutuksen pohjoisraja jäi Keski-Suomen pohjoisrajalle linjalle Pyhäjoki-Ylivieska-
Haapajärvi-Iisalmi-Lieksa1108. Ojituksen ja lannoituksen pohjoisrajat ulottuivat 
viljavilla ja keskimääräisen viljavilla puustoisilla soilla linjalle Pello-Rovaniemi-
Kemijärvi-Kuusamo1109. Samalle linjalle ulottui hakkuukypsyyttä lähenevän puuston 
lannoitus kangasmetsissä1110.

Metsänviljely siis osoittautui tutkimuksessa taloudellisesti epäedulliseksi puun-
tuotannon menetelmäksi metsäojitukseen ja metsänlannoitukseen verrattuna. Epä-

1101 Keltikangas ja Seppälä 1973, s. 9 ja 23

1102 Niemelä 1970. Pitäisikö metsänviljely vaihtaa ojitukseen Pohjois-Suomessa?

1103 Vaara 1990

1104 Niemelä 1970. Pitäisikö metsänviljely vaihtaa ojitukseen Pohjois-Suomessa?

1105 Keltikangas ja Seppälä 1973.

1106 Keltikangas ja Seppälä 1973, kuva 3

1107 Keltikangas ja Seppälä 1973, s. 9 ja 23

1108 Keltikangas ja Seppälä 1973, kuva 16a

1109 Keltikangas ja Seppälä 1973, kuva 6a

1110 Keltikangas ja Seppälä 1973, kuva 11a
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edullisuus johtuu suurien investointikustannusten ja kaukana tulevaisuudessa rea-
lisoituvien tuottojen yhteisvaikutuksesta. Viljelyn korkeat kustannukset kasvavat 
tuottojen pitkänä odotusaikana (80 v) niin korkeiksi, että niiden kattaminen hak-
kuun tuotoilla vaikeutuu.

Metsänviljelyn epäedullisuudesta huolimatta käytännön töissä taloudellisilla 
kriteereillä asetettuja kannattavuuden vaatimuksia sovelletaan vain metsäojitukses-
sa ja metsänlannoituksessa. Kun metsänomistaja velvoitetaan uudistamaan metsä 
hakkuun jälkeen viljelemällä, siinä ei oteta huomioon viljelyn kannattavuutta. Met-
sänviljelyä on yleensä perusteltu muilla kuin taloudellisilla perusteilla. Metsänuu-
distumisen kerrotaan jäävän puutteelliseksi ilman metsänviljelyä ja metsänviljelyn 
kerrotaan olevan tehokas menetelmä puumäärien tuottamisessa.

Perustelu metsäuudistumisen puutteelliseksi jäämisestä on ristiriidassa muun 
muassa arvostetun metsätiedemiehen Erkki K. Kalelan käsitysten kanssa. Vuonna 
1945 kirjoittamassaan oppikirjassaan hän katsoi metsänviljelyn Suomessa lähes 
tarpeettomaksi metsien herkän luontaisen uudistumisen ansiosta. Metsän kylvöä 
ja istutusta tarvitaan hänen mukaansa vain poikkeustapauksissa1111, 1112. 

Perustelu puumäärien tehokkaasta tuottamisesta perustuu taimikon nopeaan 
syntymiseen hakkuun jälkeen. Nopeusvaatimukseen on edellä todettu liittyvän suh-
teellisuuden tajun hämärtymistä, sillä nopeus taimikon perustamisessa realisoituu 
tuloiksi vasta noin 80 vuoden kuluttua.

Metsien kasvun suuri lisäys viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana on ylei-
sesti tiedotettu metsänviljelyn ansioksi1113. Tiedotus ei perustu tosiasioihin, sillä 
viljelymetsien keskimääräinen vuotuinen yksikkökasvu vuonna 2010 oli vain 2,6 
m3/ha, mikä oli hieman yli puolet maan metsien keskimääräisestä vuotuisesta yk-
sikkökasvusta 4,6 m3/ha1114..

Tilanne havainnollistaan kuviossa 4, jossa esitetään metsänviljelyjen määrät 
viisivuotiskausittain (vasen asteikko) ja vuotuinen kasvu kullakin kaudella kuutio-
metreinä hehtaaria kohden tuoreen kankaan kuusenviljelyssä Etelä-Suomessa1115 
(oikea asteikko). Viljelymetsien keskimääräinen kasvu on laskettu viljelymäärillä 
painotettujen yksikkökasvujen keskiarvona.

1111 Kalela 1945, s. 191

1112 Kalela 1951, s. 75. ”Kuusen taimisto on hankittava suojuspuuston alle - muu ei ole mahdollista. ... 
Suojuspuuhakkauksella on monia etuja. ... Se on luonnonmukainen ja siis kuusen ekologiset vaatimukset 
täyttävä. Uudistumisaika muodostuu mahdollisimman lyhyeksi, koska menetelmä edellyttää taimiaineksen 
syntyvän jo emopuuston alle. ... Epäonnistumisvaara on suhteellisen pieni ja hakkuun tuloksena saadaan 
varsin runsaasti järeätä puuta”.

1113 Vaara 2010, s. 33

1114 Vaara 2010, s. 33

1115 Vuokila ja Väliaho 1980, s. 123. Ikäluokkien kasvut 2003-2007, 1998-2002, 1993-1997 ja 1988-1992 on 
saatu interpoloimalla 
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kuvio 4. viljelymetsien keskimääräinen kasvu v. 2007

Kuvio havainnollistaa viljelytaimikon hitaan kehityksen tuottavaksi metsäksi Suo-
men ilmasto-oloissa. Viljelymetsä saavuttaa kasvupaikan keskimääräisen kasvun 
vasta 3540 vuoden kuluttua viljelystä. Metsänviljelyjen keskimääräinen ikä vuonna 
2010 oli 26,9 vuotta. Viljelymetsät ovat siis kaikissa tähänastisissa metsäninven-
toinneissa alentaneet metsien kasvun keskiarvoa. 

Kasvun alentuminen ei ole tullut näkyviin, koska muut tekijät ovat lisänneet 
metsien kasvua enemmän kuin avohakkuu/metsänviljely on sitä alentanut. Kasvua 
ovat suurentaneet puustoisten soiden ojitus ja hakkuusäästö eli kasvua pienemmistä 
hakkuista johtunut puuston lisääntyminen. Kuviossa 5 havainnollistetaan kasvun 
lisääntymisen tekijöitä 9. metsäninventoinnin mukaan. 
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kuvio 5. metsien kasvun lisääntymisen tekijät 1953-2003

Kuviosta havaitaan, että yli puolet kasvunlisäyksestä tulee hakkuusäästöstä eli met-
siä on hyödynnetty vajavaisesti. Hakkuusäästöä on karttunut erityisesti nuoriin 
metsiin, kun harvennushakkuut on laiminlyöty1116, 1117. Ojitusten antama kasvun 
lisäys tulee tuottavan metsäalan suurentumisesta. Kasvunlisäykset tulevat siis te-
hottomasta metsätaloudesta, ”huonosta” metsänhoidosta ja tuottavan metsäalan 
suurentumisesta.

Metsäojituksia on arvosteltu voimakkaasti puunkasvatukseen soveltumattomi-
en soiden ojituksesta. Erään tutkimuksen mukaan kirjoittajan toimialueella Kuu-
samossa olisi virheellisesti ojitettujen suotyyppien osuus ojitetusta alasta ollut 35 
prosenttia. Kun otetaan huomioon ojituskohteelle asetettu minimilämpösumman 
vaatimus, joka riippuu suon korkeusasemasta, olisi virheellisesti ojitettujen suo-
tyyppien osuus vähintään 68 prosenttia1118. 

Ojituksen arvioiminen virheelliseksi perustui seuraavaan kriteerien ketjuun. 
Virheellinen oli kolmen prosentin nettotuoton alittava ojituskohde. Nettotuotto 
perustui kymmenien vuosien päästä saatavan tuoton nykyarvoon. Tuoton laskenta 
perustui paikallisiin laskennan ajankohdan puunhintoihin. Seurauksena paikallis-
ten puunhintojen kriteeristä oli se, että Pohjois-Suomen matalien puunhintojen 
alueella virheellisesti ojitetun suotyypin yksikkökasvu saattoi olla suurempi kuin 
Etelä-Suomen korkeampien puunhintojen alueella saman ojituskelpoiseksi hyväk-
sytyn suotyypin yksikkökasvu.

1116 Merilä ja Joutsimäki 2011, s. 11

1117 Vaara 2010, s. 35

1118 Paasovaara 1994, s. 11
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Ojituksen luonteeseen kuuluu, että ojitusalueeseen tulee mukaan myös sellaista 
aluetta, joka ei täytä asetettuja viljavuuden vaatimuksia. Ojat kaivetaan suorina eikä 
suokuvioiden reunoja kiertelevinä ja vedet ojituskelpoisilta kuvioilta johdetaan usein 
ojituskelvottomiksi katsottujen kuvioiden kautta. Suometsätieteen professori Hei-
kurainen toteaa vuonna 1958, että metsäojitustavoitteet ovat hänen laskelmassaan 
esitettyä suuremmat sen vuoksi, että vuotuisiin tavoitteisiin tulee sisältymään jonkin 
verran sellaisten soiden ojituksia, joita laskelmassa ei ole pidetty ojituskelpoisina1119. 

Tutkimuksessa havaittu virheojitusten määrä on kuitenkin kohtuullista määrää 
suurempi. Virheiden suurin syy oli ojituksia suunnittelevien kenttämiesten ammat-
titaidon puute. Suunnittelijoiden keskeisintä ammattiosaamista on suotyyppien 
määrittely, mikä edellyttää perusteellista soiden kasvien tuntemista. Ojituksia kui-
tenkin suunnittelivat etupäässä vain kansakoulun käyneet henkilöt, jotka oli palkattu 
töiden toteuttamiseen ja suunnitteluun myönnetyillä varoilla. Niitä varoja lisättiin 
voimakkaasti 1960-luvulla, mutta koulutettujen toimihenkilöiden palkkaamiseen 
varoja ei lisätty. Tapion vuosikirjassa 1966 valitetaan ammattimiehistön vajausta 
erityisesti suunnittelutoiminnassa1120. 

Määrärahojen suhteen vinoutumisen yhtenä syynä lienee ollut metsähallituksen 
ja Tapion välinen kilpailu metsänparannustöiden johtamisesta. Tapion ehdotta-
mat määrärahat menivät valtion talousarvioon metsähallituksen kautta. Vähien 
toimihenkilöidenkin harjoittamaa suunnittelun valvontaa vaikeutti määrärahojen 
epäsuhde työmäärärahojen ja valvontaan tarvittavien matkakustannusten mää-
rärahojen välillä. Vuonna 1963 suunnitelmien kenttätyöt jouduttiin lopettamaan 
kesken työkauden matkavarojen loppumisen vuoksi1121. 

Koneellistamisen aiheuttama ojituskustannusten alentuminen, mikä metsänpa-
rannuspiirien ojituksissa ainoastaan alensi ojituskohteiden viljavuuden vaatimusta, 
aiheutti valtion metsien ojituksissa pitemmälle meneviä seurauksia. Metsähallituk-
sen vuonna 1965 hyväksymässä valtion maiden suonkuivausohjelmassa hylättiin 
yksityistaloudellinen kannattavuus ja ruvettiin arvioimaan ojituksia kansantaloudel-
lisena kysymyksenä. Metsähallituksen historiassa todetaan, että ”enää ei kysytty, 
mitä kannattaa ojittaa vaan mitä voidaan ojittaa”1122. Myös metsälautakunnat 
asennoituivat soiden ojituskelpoisuuteen kritiikittömästi, mikä tuli näkyviin oji-
tuspalkkiolain toimeenpanossa.

1119 Heikurainen 1958, s. 168 

1120 Tapion vuosikirja 1966, s. 47

1121 Tapion vuosikirja 1963, s. 45 ja 1966, s. 47 

1122 Parpola ja Åberg 2009, s. 298
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7.3.4.2  Metsäteiden rakentaminen

Metsäteitä on vuoden 2010 loppuun mennessä rakennettu kaikkien omistajaryh-
mien metsiin yhteensä 134 994 kilometriä. Teiden tiheyden tavoitteeksi asetet-
tiin 1960-luvulla Etelä-Suomessa enintään 0,3 kilometrin maastokuljetusmatka 
kesäajokelpoiselle autotielle. Tavoite merkitsi 15 metriä metsäautotietä hehtaaria 
kohden.

Tutkijat arvostelevat vuonna 1999 valmistuneessa tutkimuksessa sitä, että teiden 
rakentamisen kannattavuutta ei ole selvitetty. He pitivät asetettua teiden tiheysta-
voitetta liioiteltuna ja katsoivat optimitavoitteeksi 10,5 metriä autotietä hehtaaria 
kohden. He havaitsivat teiden tiheydeksi Etelä-Suomessa 16,5 metriä hehtaarilla 
eli asetettu tavoitekin oli ylitetty jo vuonna 19991123, 1124.

Tiheä metsätieverkon rakentamisen tarve johtui puunkorjuun erikoiskoneen, 
metsätraktorin käyttöönotosta 1960-luvulla. Se näkyy havainnollisesti seuraavasta 
metsätalouden liiketieteen oppikirjasta lainatusta kuviosta, jossa esitetään eri mene-
telmillä tehdyn kuitupuun kuljetuksen kustannukset vuonna 19731125. Metsätraktori 
otettiin käyttöön äkillisenä harppauksena vuosina 1966-19721126. Kuvio 6 kertoo siis 
kustannukset ajankohtana, jolloin metsätraktori oli juuri tuotu metsään. 

         kuvio 6. kuitupuun maastokuljetuksen kustannukset v. 1973

1123 Viitala, E.-J. ja Uotila 1999. Optimaalinen tietiheys yksityismetsätalouden kannalta. 

1124 Tutkijat kyseenalaistavat metsäteiden tarpeen. Maaseudun Tulevaisuus 21.8.1999.

1125 Holopainen, V. 1976, s. 126

1126 Vaara 2010, kuva 11, s. 74

m
ar

kk
aa

/k
uu

tio
m

et
ri



284

7 Metsätalouden yritystoiminnan ohjaus

Kuvion mukaan metsätraktori on maataloustraktoria edullisempi vain alle sadan 
metsin kuljetusmatkalla ja kustannukset nousevat jyrkästi kuljetusmatkan piden-
tyessä. Metsätraktoria varten on siis rakennettava autotie työkohteelle saakka. 
Aiempi käytäntö maastokuljetuksen jatkamisesta tiekuljetuksena ei luonnollisesti 
tullut kysymykseen. Maataloustraktorilla tehtyä maastokuljetusta voitiin jatkaa 
kevytrakenteisella varsitiellä tai talvitiellä tai liikennöidyllä tielläkin kuljetuksena 
kaukokuljetuksen varastopaikalle tai paikalliselle sahalle saakka.

Metsäkoneet ovat keskeisin syy myös avohakkuitten ja metsänviljelyn laajaan 
käyttöön metsän uudistamisessa. Siinä asetelma on ristiriitainen. Epäedullisen met-
säkoneen käyttöä pyritään edistämään epäedullisella metsänviljelyllä. 

Puunkorjuun erikoiskoneet ovat siis vinouttaneet valtion tukemien metsänpa-
rannustöiden kahta keskeistä työlajia, metsänviljelyä ja metsäteiden rakentamista. 
Talouden vaatimukset ovat saaneet väistyä tekniikan soveltamisen tieltä. Vinou-
tumat johtuvat aiemmin jo todetusta tehokkuuden väärinymmärtämisestä. Kun 
tehokkuus on ymmärretty tekniseksi tehokkuudeksi kustannustehokkuuden sijas-
ta, on määrätehokkaasta metsäkoneesta tullut kaikkia metsätalouden tapahtumia 
ohjaava tekijä, tapahtumien yhteinen nimittäjä1127. 

7.3.5  veroTuksen keinoT

7.3.5.1  Metsäverotuksen kehitys

Verotuksen perinteinen tavoite on valtion ja kuntien verotulojen kartuttaminen. 
Yhteiskunta voi kuitenkin asettaa verotukselle myös kansalaisten käyttäytymistä 
ohjaavia tavoitteita. Voidaan asettaa vero tai veronluonteinen maksu ei-toivotulle 
käyttäytymiselle tai alentaa veroa toivotun käyttäytymisen edistämiseksi. Tässä 
luvussa tarkastellaan lyhyesti metsäverotuksen kehitystä ja metsäverotukseen si-
sältyneitä ja sisältyviä ohjauksen välineitä.

Metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksen katsottiin olevan lainsäädännöl-
lisesti epätasaisella pohjalla 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Epätasaisuus 
johtui siitä, että vuoden 1865 kunnallisasetus jätti maatalouskiinteistöstä saadusta 
tulosta maksettavan kunnallisveron määräämisperusteen verotusviranomaisten 
vapaan harkinnan varaan. Sen seurauksena verotus saattoi muodostua eri vero-
velvollisiin nähden hyvin erilaiseksi ja usein epätyydyttäväksi. Näiden epäoikeu-
denmukaisuuksien korjaamiseksi annettiin vuonna 1898 maalaiskuntain kun-
nallishallintoa koskeva asetus, joka määräsi tuloverotuksen sovellettavaksi myös 
maatalouskiinteistöihin1128. 

1127 Vaara 2010, s. 28 

1128 Metsä-Simola 2002, s. 41.
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Metsätalouden osalta säädös merkitsi puun myynnistä saatuihin todellisiin tu-
loihin perustuvaa verotusjärjestelmää. Metsämaasta saatu taloudellinen hyöty tuli 
verotuksen kohteeksi vasta, kun metsän tuotto realisoitiin hakkuilla rahaksi1129.

Puun myyntituloihin perustuvan järjestelmää alettiin kuitenkin arvostella 
1900-luvun alkupuolella. Järjestelmän katsottiin aiheuttavan ongelmia sekä ve-
rottajalle että verojen maksajalle. Vuosittaiset verotulojen vaihtelut tekivät kun-
tatalouden suunnittelun erittäin vaikeaksi. Metsien omistajat taas kokivat yhdel-
lä kertaa suoritettavan veron raskaammaksi kuin sellaisen vaihtoehdon, jossa he 
voisivat maksaa veron pitemmän ajan kuluessa pienemmissä erissä. Näistä syistä 
verotuksen uudistamista käsitellyt komitea ehdotti mietinnössään vuonna 1921 
siirtymistä metsän pinta-alaan perustuvaan verotusjärjestelmään, jossa verotus 
perustuisi metsämaan arvioituun tuottokykyyn. Laki pinta-alaperusteisesta met-
säverotuksesta hyväksyttiin vuonna 19221130.

Pinta-alaverotuksessa metsän verotettava tulo määritettiin puhtaana tulona 
viiden tekijän perusteella: 1) tilan metsien hyvyysluokat (veroluokitus), 2) puun 
tuotoksen määrä (metsäveroluvut), 3) verokuutiometrin rakenne, 4) puutavaroi-
den hinnat ja 5) keskimääräinen vähennys. Näistä tekijöistä metsien hyvyysluokat 
määritettiin maastossa tilakohtaisesti, muut neljä tekijää määritettiin tilastoaineis-
toista suuralueittain1131. 

Vaikka metsän pinta-alaverotukseen siirtymisessä ei lienekään kiinnitetty huo-
miota verotusmuodon vaikutuksiin metsätalouden harjoittamiselle, sisältyi pinta-
alaverotukseen ominaisuuksia, jotka kannustivat metsänomistajia yhteiskunnan 
tavoittelemaan toimintaan. Se kannusti säännöllisiin puukauppoihin, koska verot 
oli maksettava joka vuosi ja siihen tarvittiin rahaa. Sen katsottiin kannustavan met-
sänomistajia myös metsien tuoton lisäämiseen, sillä tuotot, jotka olivat suuremmat 
kuin metsäveroalueella keskimäärin, olivat verotonta tuloa. 

Kun metsien keskimääräiseen puhtaaseen tuloon perustuva verotus alkoi vuonna 
1922, määritettiin myös jokseenkin kaikki vähennykset keskimääräisinä vähennyk-
sinä. Puunkasvatuksen kustannuksia on kuitenkin erityisesti viimeisimpinä met-
sätalouden tehostamisen vuosikymmeninä siirretty yhä enemmän keskimääräis-
vähennyksestä tilakohtaisesti vähennettäviksi. Lopulta on Lähteenojan1132 mukaan 
tultu siihen, että alkuperäisen tuottoverotuksen periaate on kääntynyt menojen 
osalta päälaelleen. Pääosa puun kasvatuksen kuluista on tilakohtaisesti vähennys-
kelpoisia. 

Tilakohtaisten vähennysten lisäämistä on perusteltu metsäpoliittisilla argumen-
teilla. Ne tarjoavat samanlaisia mahdollisuuksia ohjata metsänomistajia ohjaavien 

1129 Metsä-Simola 2002, s. 41. 

1130 Laki 15. päivänä heinäkuuta 1898 maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta 
n:o 15/1922.

1131 Lähteenoja 2000, s. 144.

1132 Lähteenoja 2000, s. 160.
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yksiköiden haluamiin toimenpiteisiin metsässään kuin edellä käsitelty valtion suora 
tuki. Tilakohtaiset vähennykset metsäverotuksessa ovat merkittävä ryhmä metsä-
talouden ohjauksen välineiden joukossa. 

7.3.5.2  Tilakohtaiset vähennykset pinta-alaverotuksessa

Tilakohtaisiin vähennyksiin siirtyminen alkoi varsinaisesti 1960-luvulla, joka met-
sätalouden tilaa kuvaavassa taustatutkimuksessa havaittiin metsätalouden rajun 
uudelleenjärjestämisen vuosikymmeneksi. Ensimmäiset tilakohtaiset vähennykset 
sisältyivät vuonna 1967 uudistettuun maatilatalouden tuloverolakiin. Tosin jo ennen 
tätä lakia oli sota-ajan poikkeusoloissa vuonna 1943 säädetty laki, jolla myönnettiin 
verovapaus metsätulosta määrätyksi ajaksi.

Metsän pinta-alaverotus kumottiin vuonna 20051133 ja sen myötä tilakohtaiset 
vähennykset. Pinta-alaverotuksen korvanneessa tuloverolaissa1134 verotus perustuu 
todellisiin tuloihin ja menoihin. Tässä on silti aiheellista kuvata pinta-alaverotukseen 
sisältyneet vähennykset metsätalouden ohjauksen ajankuvana.

Tilakohtaiset vähennykset olivat tyypiltään erilaisia, sillä osa niistä oli vero-
helpotuksia tiettyjen vuosien ajaksi, osa metsätalouden puhdasta tuloa alentavia 
kustannusten vähennysoikeuksia ja osa metsätyötulon verovapautta. Koska vähen-
nyksen tyypillä ei ole merkitystä metsätalouden ohjauksen kannalta katsottuna, ei 
seuraavassa vähennysten kuvauksessa ryhmitellä vähennyksiä tyypin perusteella. 
Ne kuvataan luettelon luonteisesti aikajärjestyksessä lukuun ottamatta saman sää-
döksen muutosta, joka kuvataan alkuperäisen säädöksen yhteydessä. 

1)  Uudistusalueen verovapaus poikkeuslaissa. Vuonna 1943 säädetyssä laissa 
eräistä toimenpiteistä vajatuottoisten metsien uudistamiseksi määrättiin, 
että jos metsänomistaja oli uudistanut metsäänsä istuttamalla tai kylvämällä 
ilman, että oli tarvittu turvautua pakolliseen hakkuuseen, ei alueen met-
säntuottoa veroteta kymmenen vuoden, Oulun ja Lapin läänissä 15 vuoden 
aikana uudistamistyön päättymisestä lukien1135.

2) Metsänhoitomaksu. Vuodesta 1968 alkaen on metsänhoitomaksu voitu vä-
hentää metsän puhtaasta tuotosta1136.

3) Metsätievähennys. Samasta vuodesta (1968) alkaen on saman lain nojalla 
metsäteiden rakentamismenoista voitu vähentää 30 prosenttia yhtäsuuri-
na erinä kymmenen vuoden aikana. Vuodesta 1991 alkaen menot on voitu 

1133 Laki eräiden metsätalouden puhtaaseen tuloon liittyvien säännösten kumoamisesta 1156/2005

1134 Tuloverolaki 1535/1992

1135 Laki eräistä toimenpiteistä vajatuottoisten metsien uudistamiseksi 834/1943

1136 Maatilatalouden tuloverolaki 543/1967, 13 §
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vähentää vuosittain menojäännöksestä tehtävinä 25 prosentin poistoina1137 
ja vuodesta 1993 alkaen 15 prosentin poistoina1138. Vähennyksen ehtona oli 
tien rakentaminen keskusmetsälautakunnan ohjeisiin ja metsälautakunnan 
hyväksymään tiesuunnitelmaan perustuvana.

4) Metsätuhovähennys. Samasta vuodesta (1968) alkaen on saman lain nojalla 
metsäpaloalueen tai muun luonnontuhoalueen puhdas tuotto vapautettu ve-
rosta enintään viidentoista vuoden ajaksi tuhovuoden alusta lukien. Vuodesta 
1983 alkaen verovapausaikaa jatkettiin Oulun ja Lapin läänissä 25 vuodeksi 
ja muualla maassa 20 vuodeksi1139-

5) Viljellyn vajaatuottoisen metsän verovapaus. Samasta vuodesta (1968) al-
kaen on saman lain nojalla vanhastaan aukean tai vajaatuottoisen, verotuk-
sessa metsämaaksi tai joutomaaksi luetun alueen tuotto vapautettu verosta 
maan eri osissa 15-25 vuoden ajaksi, jos alue oli metsitetty kylvämällä tai 
istuttamalla osaksi tai kokonaan maanomistajan varoilla. Edellytys verova-
pauden myöntämiselle oli piirimetsälautakunnan hyväksymä suunnitelma. 
Verovapautta ei myönnetty alueelle, jos metsä oli rauhoitettu yksityismetsä-
lain nojalla. Verovapaus menetettiin, jos metsänviljely- tai ojitusalueen hoito 
laiminlyötiin.

6) Ojituksen ja pellon ym. viljelyvähennys. Samasta vuodesta (1968) alkaen 
on saman lain nojalla ojitetun suon ja kylvämällä tai istuttamalla metsitetyn 
pellon, luonnonlaitumen tai -niityn tuotto vapautettu verosta samoilla ehdoil-
la kuin edellisessä kohdassa selostettiin. Vuodesta 1980 alkaen metsitetyn 
maatalousmaan verovapausaikaa jatkettiin kymmenellä vuodella eli maan 
eri osissa 25-35 vuoteen saakka1140.

7) Taimikkovähennys. Vuodesta 1980 alkaen myönnettiin metsätulon vähen-
nyksenä metsänuudistusalan taimikon pinta-alaosuutta vastaava osuus tilan 
metsien keskimääräisestä puhtaasta tuotosta 7-16 vuodelta. Verovähennys 
myönnettiin siltä vuodelta, jona taimikko oli vakiintunut kertomalla sen vuo-
den puhdas tuotto vuosimäärillä 7-16. Vähennys edellytti vähintään puolen 
hehtaarin laajuista taimikkoa1141. Metsän puhtaaseen tuottoon perustuva vä-
hennys kumottiin vuonna 1990 ja sen tilalle tuli uudistamisvähennys, jota 
selostetaan kohdassa 12.

  Taimikkovähennyksen ehdot olivat samat kuin edellä kohdassa 4 selos-
tettiin. Taimikkovähennys voitiin myöntää myös luontaisen metsänuudista-
misen alueesta. Silloin vakiintumisen edellytyksenä oli myös siemenpuiden 
poistaminen..

1137 Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 718/1990, 13 §

1138 Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 1541/1992, 13 §

1139 Laki maatilatalouden tuloverolain 14 §:n muuttamisesta 1034/1982, 14 §

1140 Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 975/1979, 15 §

1141 Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 975/1979, 15a §
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8) Hankintatyön verovapaus. Vuodesta 1979 alkaen metsänomistajan tai hä-
nen puolisonsa tekemä puunhankintatyö vapautettiin tuloverosta 40 kuutio-
metrin työmäärään saakka1142. Vuodesta 1980 alkaen verottoman työn määrä 
nostettiin 150 kuutiometriin1143. Vuodesta 1981 alkaen veroton työ laajennet-
tiin ulottumaan myös maatilataloutta harjoittavan yrittäjän perheenjäseniin 
ja kuolinpesien tai yhtymien osakkaisiin ja heidän perheenjäseniinsä1144. 

  Myrskytuhojen vuoksi nostettiin tilapäisesti vuosien 1982 ja 1983 verotuk-
sessa verovapaasti tehtävän hankintatyön määrä 500 kuutiometriin Lapin 
läänissä ja Oulun läänin Iin, Yli-Iin, Kuivaniemen ja Pudasjärven kunnissa1145. 
Samansisältöinen säädös määrättiin koskemaan veron määräämistä vuosilta 
1984 ja 1985 Kemijärven, Kuusamon, Pelkosenniemen, Posion, Pudasjärven, 
Puolangan, Sallan, Savukosken, ja Taivalkosken kunnissa1146. 

9) Suunnitelmavähennys. Vuodesta 1986 alkaen metsätaloussuunnitelman 
teettämisen kustannukset on voitu vähentää metsän puhtaasta tuotosta1147. 

10) Lannoitusvähennys. Samasta vuodesta alkaen saman lain nojalla metsän 
kasvatuslannoitukseen käytettyjen lannoitteiden kustannukset on voitu vä-
hentää metsän puhtaasta tuotosta. 

11) Ojituksen kunnostusvähennys. Samasta vuodesta alkaen saman lain nojalla 
metsäojituksen kustannukset on voitu vähentää metsän puhtaasta tuotosta. 

12) Uudistamisvähennys. Vuodesta 1991 alkaen metsän uudistamismenot on 
voitu vähentää metsän puhtaasta tuotosta, kun uudistusalue on vähintään 
puolen hehtaarin laajuinen. Vähennys tehdään keskiarvomenoina, jotka 
määrätään lailla uudistamisen eri menetelmille1148. Uudistamisvähennys 
myönnettiin myös luontaisesti ilman kustannuksia syntyneille taimikoille 
ja aikoinaan yksityismetsälain vastaisesti hakatuille alueille1149. Vähennys 
myönnettiin sinä verovuonna, jona uudistaminen oli loppuun suoritettu.

  Uudistamisvähennyksen edellytyksenä oli metsälautakunnan hyväksymi-
nen taimikon perustamisen loppuun suorittamisesta. 

13) Taimikkovähennys. Samasta vuodesta alkaen saman lain nojalla samoilla 
ehdoilla taimikonhoitomenot on voitu vähentää metsän puhtaasta tuotosta. 
Lailla määrättiin keskimääräiset vähennettävät taimikonhoitokustannukset. 
Taimikkovähennys myönnettiin sinä verovuonna, jona taimikko todettiin 

1142 Laki maatilatalouden tuloverolain 12 :n muuttamisesta 175/1979

1143 Laki maatilatalouden tuloverolain 12 §:n muuttamisesta 977/1979

1144 Laki maatilatalouden tuloverolain 12 §:n muuttamisesta 847/1980

1145 Laki maatilatalouden tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1035/1982, 12a §

1146 Laki maatilatalouden tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta 408/1985 12b §

1147 Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 941/1985, 13 § 1. mom.

1148 Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 718/1990, 13 §

1149 Lähteenoja 2000, s. 165.
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vakiintuneeksi. Metsälautakunnan tuli antaa todistus verovapauden edelly-
tyksistä. 

  Laissa määrättiin perusteet, minkä ajan kuluttua ja millä edellytyksillä 
taimikko voidaan hyväksyä vakiintuneeksi. Edellytyksenä oli muun muassa 
riittävä määrä kasvupaikalle soveltuvan puulajin taimia ja taimikon kehitystä 
haittaavan vesakon ja heinän torjuminen. Hyväksyttävät puulajit ja niiden 
määrä määrättiin asetuksella. Luontaisen uudistamisen alueilla vakiintumi-
sen edellytyksiin kuului myös siemenpuiden poistaminen1150.

14) Ojitus- ja metsäautotievähennys. Vuodesta 1991 alkaen metsämaan ojituk-
sen menot on voitu vähentää vuosittain 25 prosentin poistoina menojään-
nöksestä1151. Vuonna 1992 alennettiin vuotuisten poistojen osuus 15 prosen-
tiksi1152. Samoissa laeissa muutettiin jo aiemmin (v. 1967) vähennettäviksi 
hyväksyttyjen metsäautoteiden rakentamismenot vuotuisina poistoina vä-
hennettäviksi samoina osuuksina kuin ojituksessakin.

15) Uudistusalueen verovapaus. Vuodesta 1991 alkaen uudistusalan taimikolle 
on myönnetty verovapaus maan eri osissa 15-30 vuoden ajaksi. Ensimmäi-
nen verovapaa vuosi oli taimikon perustamisvuosi1153.

  Verovapauden edellytyksenä oli, että uudistusalalla ei ole suoritettu yksi-
tyismetsälain vastaista hakkuuta ja taimikon hoito taimikon vakiintumiseen 
saakka. Vakiintumisen perusteet selostettiin kohdassa 12. Jos hoito laimin-
lyötiin, niin että taimikkoa ei voitu hyväksyä vakiintuneeksi, menetettiin ve-
rovapaus laiminlyöntiä seuraavasta vuodesta alkaen. 

16) Ensiharvennusvähennys. Vuodesta 1991 alkaen ensiharvennushakkuussa 
kertyvästä puutavarasta on voitu tehdä ensiharvennusvähennys metsän puh-
taasta tuotosta. Vähennyksen määrä laskettiin kertomalla hakkuuvuoden 
verokuutiometrin raha-arvo hakkuussa kertyvän puutavaran puolella mää-
rällä1154.

  Ensiharvennusvähennyksen edellytyksiä olivat muiden muassa 1) hakkuun 
kohdistuminen puihin, joiden läpimitta 1,3 metrin korkeudelta oli 8-16 cm, 
2) hakkuuta ei ollut toteutettu yksityismetsälain vastaisesti ja 3) puunostaja 
oli antanut todistuksen puutavaran määrästä. 

17) Korkovähennys. Vuodesta 1993 alkaen metsätalouteen kohdistuvat korot 
voitu vähentää metsän puhtaasta tuotosta1155. 

18) Kiinteistöverovähennys. Samasta vuodesta alkaen saman lain nojalla on 
kiinteistövero voitu vähentää metsän puhtaasta tuotosta.

1150 Metsäveroasetus 1208/1991, 21 §

1151 Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 718/1990, 13 § 

1152 Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 1541/1992, 13 §

1153 Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 718/1990, 14a §

1154 Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 718/1990, 15b §

1155 Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta 1541/1992
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  Vähennysten saaminen edellytti aina metsäviranomaisen lausuntoa vä-
hennysten edellytysten täyttymisestä. Hankintatulon vähentämisessä edel-
lytyksenä oli puunostajan todistus.

  Kun pinta-alaverotus vuonna 2005 kumottiin1156, sen korvanneessa tulove-
rolaissa1157 pääosa pinta-alaverotuksen vähennyksistä siirtyi pääomatuloista 
vähennettäviksi menoiksi. Kiinteistöveron vähennys siirtyi vähennettäväksi 
luonnollisena tulon vähennyksenä1158. Ansiotuloksi katsotun puunhankinta-
tulon rajoitettu verovapaus säilytettiin, mutta verovapaan työn määrä alen-
nettiin 125 kuutiometriin1159.

Tuloverolakiin on tehty seuraavia metsäverotusta koskevia muutoksia.
Ensiharvennuspuun myyntitulon määräaikainen verovapaus. Metsänomis-

tajien kannustamiseksi ensiharvennuksiin säädettiin vuonna 2008 ensihar-
vennushakkuussa saadun puun myyntitulo tietyillä ehdoilla verovapaaksi 
määräajaksi1160.

Puun myyntitulon määräaikainen osittainen verovapaus: Metsänomistajien 
kannustamiseksi puunmyynteihin säädettiin vuonna 2008 osa puunmyynnin 
veronalaisesta pääomatulosta verottomaksi määräajaksi1161.

7.4  Metsätalouden muu edistämisen

7.4.1  meTsäTalouden edisTämisen TehTäväT

Metsätalouden edistämisen tehtävistä käsiteltiin edellisessä luvussa taloudellisil-
la kannustimilla ohjaamisen tehtävät. Tässä luvussa käsitellään pääosa lukuisista 
muista edistämisen tehtävistä. 

Metsätalouden edistämisen tehtävät ovat kaikilla mittareilla mitattuna volyymil-
taan laaja tehtäväryhmä. Itse asiassa metsätalouden ohjaus on ollut yksityismetsäla-
kien lähes 70 vuoden pituisen voimassaolon ajan miltei kokonaan edistämistehtävil-
lä ohjausta. Edistämisen tehtävällä, leimauspalveluilla, on nimittäin pantu toimeen 
myös pääosa lakien valvontatehtävistä ja niihin liittyvät metsänrauhoituksetkin 
on tehty epävirallisilla rauhoitussopimuksilla niinikään leimauspalvelujen tuella. 

1156 Laki eräiden metsätalouden puhtaaseen tuloon liittyvien säännösten kumoamisesta 1156/2005

1157 Tuloverolaki 1535/1992

1158 Tuloverolaki 1535/1992, 31 § 3 mom.

1159 Tuloverolaki 1535/1992, 63 § 3 mom.

1160 Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 1085/2008, 43a §

1161 Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 1085/2008, 43b §
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Virallisia oikeusistuimien päättämiä rauhoituksia yksityismetsälakien 68 vuoden 
kaudella on ollut vain 718 (2,2 %) kaikkiaan 32 713:sta metsänrauhoituksesta1162.

Edistämistehtävien lukumäärä oli suuri jo alkutilanteessa, kun metsänhoitolau-
takunnat, perustettiin. Tehtävien suuri määrä näkyy seuraavassa laatikossa esite-
tystä vuonna 1928 annetusta metsänhoitolautakuntien johtosäännöstä1163. Perus-
tamisen jälkeen hallinnon tehtävät ovat runsaasti lisääntyneet, mikä näkyi edellä 
esitetystä Juhani Viitalan luettelemista metsälautakuntien tehtävistä. 

johtosääntö 13 §, a) yksityismetsätalouden edistäminen

”Metsänhoitolautakunnan asiana on edistää yksityismetsätaloutta ohjaamalla metsän-

hoitoyhdistysten sekä muiden paikallisten metsätalousyhtymien toimintaa ja erittäin-

kin antamalla yksityisille metsänomistajille ammattiapua sekä neuvoja ja ohjausta 

metsänhoidollisten ja muiden metsätaloudellisten tehtävien niin myös metsänmyynnin 

suorittamisessa, laatimalla metsätalous- metsittämis-, suonkuivaus- yms. suunnitelmia, 

valvomalla valtion antamien metsänparannuslainojen ja avustusten käyttöä, käytet-

tävinään olevien varojen rajoissa avustamalla myös rahallisesti varsinkin pienmetsien 

omistajia metsänviljelysten toimittamisessa ja vesiperäisten maiden ojituksessa sekä 

muissa suurempia kustannuksia vaativissa metsänhoidollisissa töissä, myöntämällä 

palkintoja ja avustuksia lautakunnan piirissä yksityismetsätalouden edistämistyöstä 

huolehtiville järjestöille ja käytännöllisen metsätalouden alalla toimiville yhtymille, 

suunnittelemalla ja järjestämällä metsätaloudellista yhteistoimintaa ja tukemalla sitä 

tarkoittavia pyrkimyksiä antamalla tietoja puumarkkinatilanteesta, toimeenpanemal-

la alueellaan metsätalouskilpailuja, kursseja, metsäpäiviä, retkeilyjä, näyttelyitä ym., 

levittämällä metsätaloudellista kirjallisuutta ja tekemällä muuta herätystyötä yksityis-

metsätalouden hyväksi sekä ryhtymällä muihin toimenpiteisiin paremman, kestävän 

metsätalouden aikaansaamiseksi. Lautakunnat ovat velvollisia suorittamaan myös 

muita yksityismetsätaloutta koskevia tehtäviä, joita maatalousministeriö tai metsähalli-

tus niille antavat.”

Metsälautakuntien keskeisimpiä edistämisen tehtäviä ovat olleet seuraavat: 
- Metsätalouden asiantuntijapalvelut: metsänomistajien neuvonta ja koulutus
- Metsätalouden työpalvelut: metsien leimaus, metsänviljely, ym. palvelut 
- Metsälautakuntien liiketoiminta: puuntaimien tuotanto.
- Metsätalouden suunnittelu: alueellinen ja tilakohtainen suunnittelu
- Metsänomistajien edunvalvonnan ohjaus: metsäyhteistyön ohjaus

1162 Tapion toimintakertomukset ja vuosikirjat; Vaara 2010, s. 37

1163 Valtioneuvoston päätös, joka sisältää metsänhoitolautakuntien johtosäännön 265/1928
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Tässä tarkastelussa ei ole tarvetta eikä mahdollisuuksiakaan tehtävien laajaan 
kuvaamiseen. Lähinnä pyritään kuvaamaan tehtävän luonnetta metsänomistaji-
en ohjauksen valtaresurssina. Suuri määrä eriluonteisia keinoja saman ohjaavan 
laitoksen käsissä on jo itsessään vahva valtaresurssi. Lisäksi se antaa runsaasti 
mahdollisuuksia tehtävien keskinäiseen sitomiseen, epäsuoraan vallankäyttöön, 
mikä vahvistaa valtaresurssin ohjausvoimaa. Epäsuoraa vallankäyttöä kuvattiin 
edellä organisaatioiden järjestämisen vaikutusten arvioinnissa.

7.4.2  meTsänomisTajien neuvonTa

Valtion tukema metsänomistajien neuvonta alkoi Suomessa säätyjen vuonna 1898 
kymmeneksi vuodeksi myöntämän raha-avustuksen turvin. Neuvonnan aloittami-
sen tausta oli siinä, että talonpojat olivat 1800-luvun lopulla saaneet metsistään 
jatkuvan tulonlähteen ja maaseudulla oli siirrytty luontaistaloudesta rahatalouteen. 
Maataloudessa oli suuntauduttu karjatalouteen, jonka kehittäminen vaati pääomia. 
Niitä alettiin saada puunmyynnistä, kun sahateollisuudessa alkoi 1870-luvulla useita 
vuosia kestänyt korkeasuhdanne ja samanaikaisesti paperiteollisuus oli kehittymäs-
sä suurteollisuudeksi1164. Puukaupat riistäytyivät keinotteluksi ja hakkuut hävitys-
hakkuiksi, joita vuonna 1886 säädetty metsälaki ei kyennyt hillitsemään. Uutena 
metsänhävitysten hillitsemisen keinona otettiin käyttöön talonpoikien neuvonta 
metsäammattimiesten asiantuntijavoimin.

Metsänhävityksen käsite ei metsäalalla ole rajoittunut vain avohakkuuksi, vaan 
hävityshakkuuksi on katsottu myös tilan kestävän metsänkäytön ylittävät hakkuut. 
Metsänhoitolakikomitea ehdotti vuonna 1953 sitä koskevaa määräystä metsäla-
kiin1165, mutta määräystä ei ole lakeihin sisällytetty. Siitä huolimatta kestävää met-
sänkäyttöä sovellettiin vaatimuksena lainvalvonnassa 1960-70 luvuilla1166 niin kuin 
edellä kuvattiin. Suosituksena sitä on sovellettu metsätalouden neuvonnassa.

Metsänomistajien neuvonta alkoi maanviljelysseurojen harjoittamana yritysneu-
vontana. Säätyjen myöntämä raha-avustus osoitettiin maanviljelysseuroille, jotka 
neuvoivat talonpoikia maanviljelyn ja karjatalouden harjoittamisessa. Valtion avus-
tus teki mahdolliseksi neuvonnan aloittamisen maatilayrityksen kolmannellakin 
tuotantosuunnalla, metsätaloudessa. Maanviljelysseurat asennoituivat metsätalo-
uden neuvontaan samalla tavalla kuin maatilan muidenkin tuotantosuuntien neu-
vontaan; tavoitteena oli maatilayrityksen kannattavuuden parantaminen. 

Kannattavuuden tavoite maanviljelysseurojen harjoittamassa neuvonnassa ei 
rajoittanut neuvonnan päätavoitetta, joka oli metsänhävityksen estäminen. Met-

1164 Niemelä, J. 1996, s. 78

1165 Metsänhoitolakikomitean mietintö 1953, s. 12.

1166 Vaara 2010, s. 44
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sänkäsittelyä maanviljelysseurat ohjasivat neuvonnalla ja leimauspalveluilla. Seurat 
pyrkivät myös hillitsemään tilan metsävaroihin nähden liian suuria puun kerta-
myyntejä kertomalla metsänomistajille metsän nouseva arvo.

Metsänhoitajien yhteisö ei ollut maanviljelysseurojen harjoittamaan neuvontaan 
tyytyväinen, vaikka sitä ohjasi Tapio ja neuvontaa johtivat maanviljelysseuroissa 
metsänhoitajat seurojen metsävaliokuntien tuella. Näkyvimmin neuvontaa arvosteli 
A.K. Cajander. Hän katsoi nurinkuriseksi, että metsätalouden neuvonta oli uskot-
tu maataloutta edistäville maatalousseuroille, joiden intressit ovat metsätalouden 
intresseille osittain jokseenkin vastakkaisia. Metsätalouden edistäminen voi olla 
tehokasta vasta, kun se siirretään metsätaloutta päätyönä edistäville järjestöille 
(Tapiolle) ja metsäalan ammattivirastolle, metsähallitukselle1167. 

Näin tapahtuikin Cajanderin toimenpiteiden tuloksena. Metsänomistajien neu-
vonta siirrettiin vuonna 1928 maanviljelyseuroilta metsänhoitolautakunnille ja lii-
tettiin yksityismetsälain valvontaan, niin kuin edellä on kerrottu. 

Siirrossa oli oleellisinta neuvonnan irtaantuminen metsätalouden harjoittamisen 
käytännöstä ja muuttuminen yksipuoliseksi metsänkäsittelyn ja metsän kestävän 
käytön neuvonnaksi. Se avasi tien monenlaisten niin puuntuotannon taloutta kuin 
metsänkäsittelyäkin koskevien opinkappaleiden edistämiseen neuvonnalla. Niitä 
on käsitelty taustatutkimuksissa.

Samanaikaisesti heikennettiin oleellisesti metsänomistajan oikeusturvaa, kun 
neuvonta liitettiin lainvalvontaan1168. Lainvalvontaan yhdistetty neuvonta ei ollut 
enää vain suosituksia, vaan neuvottuun toimenpiteeseen velvoittamista. Opinkap-
paleisiinkin voitiin velvoittaa ilman pidäkkeitä. Metsätoimihenkilöiden julkaisussa 
todetaan, että ”vaikka ohjeiden sanottiin olevan suosituksia, organisaatiokulttuu-
ri edellytti niiden soveltamista ns. parhaana ratkaisuna” 1169. Edellä on kerrottu 
Metsänhoitolakikomitean myönteisiä ja Juhani Viitalan kielteisiä kannanottoja 
lainvalvonnan ja neuvonnan yhdistämisestä.

Myös neuvonnan suositus kestävästä metsätaloudesta (opinkappale) muuttui 
metsälautakunnissa vaatimukseksi, mihin viitattiin jo edellä. Metsälautakunta saat-
toi estää puun myynnin, jos se katsoi hakkuun ylittävän tilan metsävarojen kes-
tävän käytön. Taustatutkimuksessa on kerrottu tapauksesta, jossa puun myynnin 
estäminen aiheutti suuren perintötilan pakkohuutokaupan1170. 

Tapaus havainnollistaa sitä jyrkkää ristiriitaa, joka vallitsi metsälautakuntien 
harjoittaman neuvonnan ja metsänomistajan taloudellisten ja elinkeinotavoitteiden 

1167 Cajander 1912b, s. 567

1168 Hahtola (1985b, s. 26) on havainnut, kuinka ”Itsehallintojärjestelmä mahdollistaa tehokkaan lainvalvonnan 
ja neuvonnan, mutta toimii samalla pidäkkeenä metsänomistajien suunnasta nousevalle metsänhoito- ja 
puunkorjuumenetelmien kritiikille”.

1169 Menestyvä Meto 1987, s. 35; Vaara 2010, s. 54

1170 Vaara 2010, s. 45
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välillä1171. Neuvonnan irtaantuminen metsätalouden harjoittamisen käytännöstä 
aiheutti jatkuvia vastakkain törmäyksiä neuvojien ja metsänomistajien välillä1172. 
Vastakkain törmäämisen aiheutti useimmiten avohakkuun ja metsänviljelyn vaa-
timus, jota metsänomistajat ovat aina laajasti vastustaneet1173.

Avohakkuitten vaatimukset olivat vuoteen 1996 saakka selvästi lainvastaisia, sillä 
laeissa avohakkuu määriteltiin metsänhävitykseksi. Vuoden 1917 metsäasetuksessa 
ja vuosien 1928 ja 1967 yksityismetsälaeissa metsänhävitys määriteltiin metsän 
luontaisen uudistumisen vaarantamiseksi. Avohakkuu on luontaisen uudistumisen 
vaarantamista ja siis metsänhävitystä. 

Kun neuvonnalla ruvettiin tukemaan väärinymmärrettyä puunkorjuun rationa-
lisointia 1960-luvulla, se etääntyi entistä enemmän metsänomistajien taloudesta. 
Puunkorjuu siirrettiin metsäyhtiöiden hallintaan metsänvuokrauksen (pystykau-
pan) puukauppatavalla. Se merkitsi siirtymistä feodaaliseen metsänomistukseen, 
jossa maan omistusoikeus ja käyttöoikeus oli erotettu toisistaan1174. Sitä käsitellään 
jäljempänä. Yhtiöt toivat metsiin oman työvoiman ja omat määrätehokkaat met-
säkoneet. Se rikkoi maan luonnonoloihin ja elinkeino-oloihin perustuvan pellon 
ja metsän työvoiman yhteiskäytön, romahdutti tilojen talouden ja aiheutti laajan 
muuttoliikkeen, Suuren muuton, Ruotsiin ja kaupunkeihin. ”Rationalisointia” on 
kuvattu taustatutkimuksissa ja edellä tiivistelmänä.

Puunkorjuun ”rationalisointi” eliminoi neuvonnasta myös sen perustavoitteen, 
biologisen puunkasvatuksen sovittamisen puuntuotantoon. Metsäkoneiden kor-
keiden pääomakustannusten hallitsemiseksi puunkorjuuta oli tehtävä ympärivuo-
tisesti. Kesällä tehtävä puunkorjuu on täydellisessä ristiriidassa biologisen puun-
kasvatuksen tavoitteiden kanssa. 

Neuvonta ulotettiin myös puumarkkinoille 1980-luvulta alkaen. Metsänomistajia 
ruvettiin kannustamaan puukauppoihin puunmyynnin kampanjoilla. Itä-Hämeen 
metsänhoitoyhdistys käynnisti vuonna 2006 puhelinkampanjan puunmyyntien 
edistämiseksi ja lupasi puuta myyville maksuttoman puunmyyntisuunnitelman1175. 
Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistys liitti puunmyyntikampanjaan myös avohak-
kuun kampanjan. Yhdistys lupasi vuonna 1999 korvata hehtaarin uudistamiskus-
tannukset viidelle tiettynä aikana puuta myyneille metsänomistajille1176. 

1171 Reunalan mukaan”metsänomistajat sattuvat tekemään juuri sillä tavalla kuin monet muut 
metsätalouden eturyhmät ja yhteiskunta haluavat”. Reunala nimittää ilmiötä sisäsyntyiseksi pakoksi ja 
olettaa pakon syntyvän ”metsänomistajien itsehallinnosta”.

1172 Menestyvä Meto 1987, s. 35; Vaara 2010, s. 54

1173 Juhani Viitala (2003, s. 21) kirjoittaa vastakkain törmäämisestä leimauksissa seuraavaa: “Kovinkaan 
harvinaista ei ollut, että jos hakkuuta haluava metsänomistaja ei ollut valmis metsäammattimiehen usein 
vaatimaan avohakkuuseen ja istutukseen, mitään muunlaistakaan hakkuuta ammattimies ei hyväksynyt ja 
uhkasi ’panna leimakirveensä reppuun’”.

1174 Vaara 2010, s. 249

1175 Metsänhoitoyhdistyksen soittokierros poiki uusia puunmyyntisuunnitelmia Itä-Hämeessä. Maaseudun 
Tulevaisuus 16.11.1999.

1176 Pohjois-Pirkan mhy edistää puunmyyntiä. Maaseudun Tulevaisuus 16.11.1999.
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Puunmyynnin kampanjoilla pyrittiin korvaamaan normaalit puunmyynnin 
kannustimet, jotka oli eliminoitu järjestämällä metsätalouden palvelut monopo-
lien palveluiksi. Metsänhoitoyhdistyksistä oli tehty puunkasvatuspalvelujen ja 
metsäyhtiöistä puunkorjuun palvelujen monopoli. Monopolit olivat eliminoineet 
metsänomistajilta metsänkäytön oikeudet ja palvelujen markkinoilta yrittäjät ja 
kilpailun. Metsänomistajan ainoaksi oikeudeksi oli jäänyt metsän vuokrauksesta 
päättäminen1177, joka matalan kantorahatulon ja huonolaatuisten palvelujen oloissa 
ei motivoinut puukauppoihin. 

Kampanjat havainnollistavat, kuinka metsäalalla normaalien markkinatalou-
den kannustimien eliminoiminen on vienyt samanlaiseen tilanteeseen kuin samat 
syyt entisessä Neuvostoliitossa. Sielläkin kannustettiin kansalaisia tehokkaaseen 
työskentelyyn propagandalla ja palkittiin esimerkillisiä kansalaisia stahanovilaisen 
tehokkuuden mitaleilla.

Metsätalouden neuvonnan kehitys metsätaloutta palvelevasta neuvonnasta met-
säorganisaatioita palvelevaksi neuvonnaksi on organisaatioiden kehityksen seuraus. 
Neuvontaa aloitettaessa ei ollut metsäalan organisaatioita ja maanviljelysseurat 
pyrkivät neuvonnalla tehostamaan metsätalouden yritystoimintaa ja parantamaan 
metsänkäsittelyä. Kun metsäalan organisaatioita alettiin perustaa, niiden tarpeet 
alkoivat ohjata neuvonnan tavoitteita. Kehitystä vauhditti erityisesti kaksi tapah-
tumaa, lakisääteisten metsänhoitoyhdistysten perustaminen vuonna 1950 ja puun-
korjuun ns. ”rationalisointi” 1960-luvun lopulla. Nämä tapahtumat monopolisoivat 
puunkasvatuksen ja puunkorjuun palvelut organisaatioille. Metsänomistajien edun-
valvojina toimivista metsänhoitoyhdistyksistä tuli sekä puunkasvatuspalvelujen että 
neuvontapalvelujen monopoli1178.

Neuvontaa harjoitetaan monessa muodossa. Alkuvuosista alkaen neuvontaa on 
harjoitettu metsäalan kirjallisuutta ja ammattilehtiä levittämällä. Keskeisin neuvon-
nan ammattilehti on Tapion julkaisema Metsälehti. Metsälautakunnat saattoivat 
käyttää neljännesmaksuvaroja1179 ja metsänhoitoyhdistykset metsänhoitomaksuja 
tilaamalla Metsälehden muutamaksi kuukaudeksi kaikille toimialueidensa metsän-
omistajille. Neuvontaa harjoitetaan muidenkin tiedotusvälineiden kautta, mutta 
se katsotaan tässä tutkimuksessa metsätalouden toimintaympäristön ohjaukseksi, 
jota käsitellään jäljempänä. 

1177 Reunala (1973b) kirjoittaa, että metsänomistaja voi päättää puun myynnistä, ”mutta muut toimenpiteet 
kuten leimaus, taimiston aikaansaaminen ja sen hoito tapahtuvatkin sitten metsänomistajasta riippumatta, 
perustuen lakeihin ja edistämisjärjestöjen toimintaan”. Reunala sivuuttaa puunkorjuun, joka on ensimmäinen 
puun myyntiä seuraava tuotantotapahtuma ja joka tapahtuu kokonaan metsänomistajasta riippumatta, koska 
hakkuualue vuokrataan metsäyhtiölle puun pystykaupalla.

1178 Vuoden naismetsänomistajaksi vuonna 2003 valittu Riitta Alestalo kertoo pettyneensä 
metsänhoitoyhdistysten tupailtoihin. ”Tilaisuuksissa on enemmänkin mainostettu palveluja kuin käsitelty 
verotusta, metsätalouden tukia tai nuoren metsän hoitoa” (Vuoden naismetsänhoitaja perää täyspainoista 
neuvontaa. Maaseudun Tulevaisuus 29.10.2003).

1179 Neljännesmaksuvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 1988. Koillis-Suomen metsälautakunta 1.3.1988.
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Metsänomistajiin kohdistuva neuvonta jaetaan tavallisesti kolmeen ryhmään, 
henkilökohtaiseen neuvontaan sekä ryhmä- ja joukkoneuvontaan. Henkilökoh-
tainen neuvonta on pääosalta metsänomistajan neuvomista metsätalouden toi-
menpiteiden suorittamisessa, esimerkiksi metsänviljelyssä ja harvennushakkuissa. 
Ryhmäneuvonta on ajankohtaisista aiheista järjestettävää koulutusta, jonka tavoit-
teena on tarjota tietoa muun muassa puumarkkinoiden tilanteesta, valtion tuesta 
metsätalouden töihin ym. Joukkoneuvonta on laajemmalle metsänomistajien jou-
kolle järjestettyjä luento- ja esitelmätilaisuuksia, metsäpäiviä ja metsäretkeilyjä1180. 

7.4.3  meTsänomisTajien kouluTus

Merkittävä joukkoneuvonnan muoto on ollut metsänomistajien kurssimuotoinen 
koulutus. Se alkoi jo 1900-luvun alussa, kun maanviljelysseurat rupesivat järjestä-
mään metsänomistajille muutaman päivän pituisia metsäkursseja ja metsäpäiviä. 
Vuodesta 1907 alkaen ruvettiin Tuomarniemen metsänvartijakoululla koulun johta-
jan Ernst Nylanderin aloitteesta järjestämään metsänomistajille tarkoitettuja pitkiä 
metsäkursseja senaatin myöntämin varoin. Aluksi kurssit olivat viiden kuukauden 
pituisia talvikursseja, josta ne vakiintuivat kaksi ja puoli kuukautta kestäviksi ke-
vätkursseiksi. Vastaavia kursseja alettiin muualla maassa järjestää vasta vuonna 
1924, kun Antreassa Ylä-Vuoksen maamieskoululla ruvettiin pitämään kolmen 
kuukauden pituisia kursseja syyskaudella1181. 

Vuonna 1928 perustetut metsänhoitolautakunnat ryhtyivät järjestämään met-
sänomistajille kursseja 1930-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Ensimmäisenä aloitti 
vuonna 1935 Keski-Pohjanmaan lautakunta ja vuonna 1938 kursseja järjestivät 
kaikki lautakunnat. Kurssit olivat yleensä viikon tai kahden pituisia1182.

Välittömästi sodan jälkeen ryhdyttiin metsänomistajien neuvontaa tehostamaan 
pysyviä metsänhoitokouluja perustamalla. Ensimmäinen metsänomistajien koulu-
tukseen tarkoitettu oppilaitos oli vuonna 1949 toimintansa aloittanut Saarijärven 
metsänhoitokoulu. Kun valtio myönsi Tapiolle 1950-luvulla vientimaksuvaroista 54 
miljoonaa markkaa käytettäväksi metsätalouden edistämiseen, maahan rakennet-
tiin kuusi metsäkurssikeskusta. Kaikkiaan maassa oli 1960-luvun alussa 12 metsän-
hoitokoulua tai metsäkurssikeskusta1183. Koulut saivat toimintaansa valtion tukea. 
Vuoden 1965 alussa voimaan astunut laki metsäoppilaitoksista suurensi valtion 
avustusten osuutta koulujen ylläpitokustannuksiin1184. 

1180 Hänninen ja Uusipuro 2002. 

1181 Lassila 2006, s. 185

1182 Lassila 2006, s. 185

1183 Lassila 2006, s. 187 

1184 Lassila 2006, s. 189 
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Metsänhoitokoulut järjestivät alkuaikoina noin 2½ kuukautta kestäviä met-
sätalouden yleiskursseja ja talvisin runsaan kuukauden pituisia hakkuukursseja. 
Metsäkurssikeskuksissa järjestettiin 1 - 2 viikon pituisia metsätaloudellisia kursseja. 
Aluksi vain kahdessa metsänhoitokoulussa oli omat opettajat, muissa metsälauta-
kuntien ammattimiehet huolehtivat opetuksesta1185. 

Metsänomistajille tarkoitettuja kursseja ovat järjestäneet myös kansalais- ja 
työväenopistot. Metsätalouden opetus on aina liittynyt myös maatalouskoulujen 
opetusohjelmiin. Nykyisin kurssimuotoista metsänomistajien neuvontaa harjoit-
tavat maaseutuopistot. Maaseutuopistot ovat entisiä maatalousalan oppilaitoksia, 
joihin on voitu liittää metsäalan oppilaitoksia. Esimerkiksi Uudenmaan maaseu-
tuopisto syntyi, kun Hyvinkään maatalousoppilaitos, Rajamäen metsäoppilaitos ja 
Järvenpään maatalousnormaalikoulu yhdistyivät.

Valtion hallinnossa metsänhoitokoulujen kurssitoiminnan samoin kuin muun-
kin metsäopetuksen keskusvirastona toimi metsähallitus vuoteen 1973 saakka. Mai-
nittuna vuonna ammatillinen metsäopetus siirrettiin muiden ammatillisten kou-
lutusalojen tavoin ammattikasvatushallitukseen1186. Ammattikasvatushallituksessa 
metsä- ja maatalousopetuksen osastot yhdistettiin vuonna 1981 maa- ja metsäta-
louden osastoksi, jossa oli metsäopetuksen toimisto. Osastopäälliköksi tuli agro-
nomi. Metsäopetuksesta vastanneiden metsänhoitajien yhdistämistä vastustavissa 
asenteissa tulivat näkyviin maatalouden vastaiset asenteet. ”Me emme halua alistua 
koskaan sen sontasen saappaan alle”, oli eräs metsänhoitaja sanonut Lassilalle1187. 

Metsänomistajien neuvontaa sekä sen tehokkuutta ja vaikuttavuutta on tutkit-
tu paljon1188. Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että neuvonnalla on saavutettu 
ohjauksella tavoiteltuja tuloksia. Neuvonnan on havaittu lisäävän metsänomista-
jien tiedon tasoa, myönteisiä asenteita metsätalouden edistämistoimintaan sekä 
aktiivisuutta metsän käsittelyssä ja käytössä1189. Mäen ja Ripatin mukaan neuvonta 
vaikuttaa yleisesti ottaen tehokkaalta edistämistoiminnalta. Mäki ja Ripatti viittaa-
vat erääseen laskelmaan, jonka mukaan valtio voisi saada neuvontaan kohdistetun 
valtionavun takaisin 15-kertaisena, jos lisäresursseja kohdennettaisiin metsiään 
vähän hyödyntäviin metsänomistajiin1190. 

1185 Lassila 2006, s. 187 

1186 Lassila 2006, s. 194

1187 Lassila 2006, s. 223

1188 Mäki ja Ripatti 2010, s. 12

1189 Hänninen ja Uusipuro 2002.

1190 Mäki ja Ripatti 2010, s. 12
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7.4.4  meTsien leimaukseT

Metsänkäsittelyn neuvonnassa metsien leimaukset olivat konkreettinen keino oh-
jata metsänomistajia metsäammattimiehen haluamaan metsänkäsittelyyn. Koska 
neuvonnan toimihenkilöitä aluksi oli vähän, leimaukset olivat usein mallileimauk-
sia; neuvoja leimasi pieneltä alueelta hakattavat puut ja metsänomistajaa kehotettiin 
valitsemaan hakattavat puut samalla periaatteella koko alueella. 

Metsänhoitajakunnan tavoitteena oli päästä siihen, että kaikki hakkuut tehtäisiin 
metsäammattimiehen leimaukseen perustuvina. Se tuli mahdolliseksi, kun vuonna 
1950 säädetty metsänhoitoyhdistyslaki lisäsi neuvonnan toimihenkilöiden määrän 
noin kaksinkertaiseksi aiempaan verrattuna. 

Toimihenkilöiden riittävyys ei kuitenkaan yksinään riittänyt kaikkien hakkuitten 
leimauttamisen tavoitteen saavuttamiseen. Metsän leimauttaminen metsäammatti-
miehelle oli metsänomistajalle vapaaehtoista. Vain siinä tapauksessa, että hakkuun 
tarkoituksena oli uudistaa metsä avohakkuulla ja viljelemällä, metsänomistaja oli 
velvoitettu teettämään metsäammattimiehelle hakkuu- ja uudistussuunnitelman 
ja hyväksyttämään sen valvoville metsäviranomaisille. Sen sijaan luontaisen uu-
distamisen hakkuut ja harvennushakkuut sai tehdä ilman metsäammattimiehen 
leimausta. 

Keinoksi metsän leimauttamisen tavoitteen toimeenpanemiselle otettiin oma-
valtaisesti luotu leimauttamisen velvoite. Niin kuin edellä ja taustatutkimuksessa 
on kerrottu, metsäyhtiöiden kanssa sovittiin 1950-luvun alussa1191, että yhtiöt eivät 
osta leimaamattoman metsän puuta. Lisäksi sovittiin, että metsäyhtiöt eivät leimaa 
metsiä, millä tehtiin leimauksista metsälautakuntien ja metsänhoitoyhdistysten 
monopoli1192. Nämä sopimukset antoivat metsälautakunnille avaimet kulloinkin 
oikeiksi katsottujen metsänkäsittelyjen soveltamiselle yksityismetsien käsittelyssä. 

Leimauttamisen vapaaehtoisuutta kavennettiin vuonna 1991 yksityismetsälain 
muutoksella. Hakkuu- ja uudistussuunnitelma määrättiin tehtäväksi myös luon-
taisen uudistamisen hakkuusta1193. 

Metsien leimauksiin liittyi metsänkäsittelyn ohjaamisen ohella metsälaitosten 
tulojen hankinnan tavoite. Leimauksista saadut toimitusmaksut olivat metsälau-
takunnille ja metsänhoitoyhdistyksille merkittävä tulojen lähde. Toiseksi tärkein 
tulojen lähde olivat metsänviljelyt, jonka määrään voitiin vaikuttaa leimauksissa. 

Pääosa leimauksista ja metsänviljelyistä siirrettiin 1960-luvulla metsälautakun-
nilta metsänhoitoyhdistyksille. Lautakuntien vähentyneet työtehtävät korvautuivat 
vuonna 1967 annetun yksityismetsäasetuksen määräyksellä alueellisesta suunnit-
telusta. Aluesuunnittelu ei kuitenkaan korvannut leimauksista ja metsänviljelyistä 

1191 Vaara 2010, s. 36

1192 Hahtola (1970, s. 196) kirjoittaa: “Metsänomistaja ... voi varmistua leimauspakon ehdottomuudesta 
yrittämällä a. leimata itse, b. käyttää edistämisjärjestön ulkopuolista leimaajaa.”

1193 Laki yksityismetsälain muuttamisesta 266/8.2.1991
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luopumisen vähentämiä toimitusmaksutuloja. Lautakunnille jäivät metsänviljelyn 
antamista tuloista jäljelle puuntaimien tuottamisesta saadut tulot. Tulojen mene-
tykset saattoivat nostaa taimituotannon merkitystä tulojen lähteenä ja vaikuttaa 
lautakuntien harjoittamaan metsänkäsittelyn ohjaamiseen. Taimien tuotantoa kä-
sitellään jäljempänä. 

Metsänleimauksista saadut toimitusmaksutulot vähenivät myös metsänhoitoyh-
distyksiltä, kun 1980-luvulla luovuttiin kirvesleimauksista ja siirryttiin metsänkäyt-
tösuunnitelmiin ja hakkuualueiden rajaamiseen merkkinauhoilla. Yhdistysten itse 
hankkimien tulojen päälähteeksi muodostuivat metsänviljelystä saadut toimitus-
maksutulot. Niiden määrään yhdistykset voivat vaikuttaa metsänkäyttösuunnitel-
milla ohjaamalla metsänomistaja hyväksymään suunnitelman, jossa metsänuudis-
tamisen menetelmänä on avohakkuu ja metsänviljely.

7.4.5  puunTaimien TuoTanTo ja kauppa

7.4.5.1 Taimien tuotannon kehitys

Kun maanviljelysseurat 1900-luvun vaihteessa aloittivat metsänomistajien neuvon-
nan, päämenetelmä metsien viljelemällä uudistamisessa oli metsän kylvö. Kuitenkin 
myös istutusta ja puuntaimien tuotantoa aloiteltiin. Vuodelta 1908 koottujen tietojen 
mukaan silloisilla 17 maanviljelysseuralla oli yhteensä 27 taimitarhaa, joiden ala 
vaihteli puolesta aarista 0.8 hehtaariin. Taimia luovutettiin ilmaiseksi tai pientä 
maksua vastaan maamiesseuroille lähinnä metsäkursseja ja istutuspäiviä varten. 
Tapio perusti vuonna 1910 keskustaimitarhan Lohjan rautatieaseman lähelle1194.

Myös metsäasetusta valvovat lääninmetsälautakunnat oli velvoitettu toimitta-
maan metsänomistajille puunsiemeniä ja taimia. Niin kuin edellä kerrottiin, Turun 
ja Porin läänin lääninmetsälautakunta perusti kaksikin taimitarhaa. Niiltä lähetettiin 
keväällä 1926 tilaajille 310 000 männyn ja 27 000 kuusen tainta, joista perittiin 
vain nosto- ja lähetyskulut1195. 

Metsänhoitolautakunnat ryhtyivät pian perustamisen jälkeen perustamaan omia 
taimitarhoja. Taimituotannosta tuli tärkeä edistämisen väline, sillä metsänviljely 
on metsäalalla aina nähty edistyneen metsätalouden tunnusmerkkinä ja taimien 
istutus kylvöä tehokkaampana taimikon perustamisen keinona. Taimien tuotantoa 
alettiin myös tukea valtion varoilla. Vuodesta 1958 alkaen vuoteen 1967 saakka 
myönnettiin metsänparannusvaroja metsähallituksen, metsälautakuntien ja kes-
kusmetsäseurojen karistamojen ja taimitarhojen perustamiseen.

1194 Tasanen 2010, s. 20

1195 Tasanen 2010, s. 42
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Myös metsänhoitoyhdistykset osallistuivat taimien tuottamiseen. Niillä oli vuon-
na 1953 yhteensä 20 pysyvää taimitarhaa, joiden yhteispinta-ala oli 10,4 hehtaaria.

Metsälautakunnissa taimien tuotannosta vastasi metsänviljelypäällikkö. Hänen 
tehtävänsä oli metsänviljelyn edistäminen ja hänellä oli yleisvastuu taimituotannos-
ta ja metsänviljelystä. Taimien tuotantoa ja tarpeita sovitettiin yhteen kokoamalla 
alkuvuodesta metsänhoitoyhdistysten leimauskortistoista toteutettavat metsänvil-
jelyt ja laskemalla niistä tarvittavat taimimäärät alueittain.

Taimien tuotannon sovittaminen kysyntään on yksityismetsätaloudessa vaikea 
tehtävä. Esimerkkinä vaikeudesta on Tapion kirje vuodelta 1975, jossa kehotetaan 
metsälautakuntia toimenpiteisiin, jotta ”saadaan metsänviljelykohteita osittain jo 
ensi kevääksi, mutta ennen kaikkea vuodelle 1977” 1196.

Monet metsälautakuntien päämetsänhoitajat olivat vahvasti mukana taimituo-
tannon järjestelyissä, sillä taimituotannolla oli suuri taloudellinen merkitys lau-
takunnalle. Tilinpidossa taimien tuotantotoiminta oli erillinen kirjanpitoyksikkö. 
Tuotannossa syntynyt ylijäämä voitiin käyttää lautakunnan muuhun toimintaan. 
Toisaalta tuotannon laajennukset rahoitettiin lainoilla ja ajoittain sattuneet taimi-
tuhot heikensivät taloustulosta1197. 

Metsälautakunnat ryhtyivät vuonna 1981 taimituotannossa kartellin kaltaiseen 
yhteistyöhön perustamalla Taimi-Tapion. Yhteenliittymän tarkoitukseksi ilmoi-
tettiin: 1) osakkaiden taimituotannon yhteensovittaminen, 2) luonnontuhosta ja 
ylituotannosta johtuvien riskien tasaaminen ja 3) taimituotannon kehittäminen. 
Taimi-Tapion kirjanpitoa ja rahaliikennettä hoidettiin Tapiossa. 

Yhteistoiminta loppui, kun taimituotanto yhtiöitettiin 1990-luvun alussa1198. 
Kartellinomainen käytäntö jatkui kuitenkin vielä pari vuotta, sillä vuosina 1991 ja 
1992 taimituotantoyhtiöt ja taimien käyttäjien edustajat sopivat valtakunnallisesti 
taimien suositushinnoista1199.

Tapion ja metsälautakuntien taimituotanto yhtiöitettiin 1980-1990 -lukujen tait-
teessa MMM:n pitkäaikaisen tavoitteen tuloksena. Maahan muodostettiin useita 
taimiyhtiöitä, joiden pääomistajia olivat metsälautakunnat ja Tapio. Joissakin yh-
tiöissä oli muitakin osakkaita1200. 

1196 Tapion kirje piirimetsälautakunnille 1.10.1975, N:o 186, DN:o 219. Leimaus- ja hakkuutoiminnan 
ohjaaminen.

1197 Suihkonen 2010, s. 120

1198 Tavaila ja Mäkelä 2010, s. 121

1199 Kukkonen 2010, s. 322

1200 Niemelä, H. ym. 2010, s. 132
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7.4.5.2  Taimien tuotannon ja kaupan valvonta

Metsähallitus vahvisti metsäpuiden siementen ja taimien hinnat vuoteen 1990 
saakka. Hintojen vahvistaminen perustui metsähallitusta koskevaan asetukseen1201 
ja valtion varoista taimituotannon investointeihin myönnettyjen lainojen ehtoi-
hin. Hinnat perustuivat aluksi vuonna 1964 perustetun metsätalouden keskeisten 
toimijoiden muodostaman vapaaehtoisen toimielimen, metsätalouden siemen- ja 
taimineuvoston laatimiin hintasuosituksiin. 

Vuodesta 1973 alkaen hintasuositukset antoi valtioneuvoston asettama metsäta-
louden siemen- ja taimilautakunta. Lautakunta lakkautettiin vuonna 1979 eikä sen 
tilalle perustetulle metsänviljelyaineiston neuvottelukunnalle enää kuulunut hin-
taesitysten antaminen. Vuodesta 1980 alkaen metsähallitus keräsi hintapäätösten 
perustaksi aineistoa taimien tuotantokustannuksista metsälautakuntien, Tapion, 
Metsänjalostussäätiön ja metsähallituksen taimitarhoilta ja pyysi niiltä hintaesi-
tykset, ei kuitenkaan metsälautakunnilta1202.

Siementen ja taimien hintasäännöstely purettiin, kun taimituotanto yksityis-
metsätaloudessa yhtiöitettiin. Pari vuotta jatkuneen kartellin kaltaisen käytännön 
jälkeen hinnat ovat määräytyneet markkinahintoina.

Hintojen valvonnan lisäksi julkinen valta alkoi vuonna 1979 valvoa taimien laa-
tua. Sitä varten säädettiin metsäpuiden siemen- ja taimituotantoa säätelevä laki met-
sänviljelyaineiston kaupasta1203. Laissa määrätään maa- ja metsätalousministeriö 
vahvistamaan myytävän metsänviljelyaineiston laatuvaatimukset. Lain toimeenpa-
non valvonta annettiin metsähallitukselle. Valvonnassa havaittujen puutteiden pois-
tamiseksi metsähallitus antoi 1980-luvulla useita maa- ja metsätalousministeriön 
päätöstä tarkentavia määräyksiä. Ne koottiin vuonna 1988 yhteen ohjekirjeeseen, 
joka sisälsi sekä paljasjuuristen että paakkutaimien koolle asetetut vaatimukset.

Kun metsähallituksen organisaatiota muutettiin vuonna 1991, siirrettiin met-
sänviljelyaineiston kauppaa koskevan lain valvonta maa- ja metsätalousministeri-
ölle. Tarkastusvastuu annettiin ministeriön maan eri osiin valtuuttamille viidelle 
henkilölle. Toiminnan ohjaus jäi ministeriölle.

Vuonna 2002 metsänviljelyaineiston kauppaa koskeva laki uudistettiin vastaa-
maan EU:n yhteisölainsäädännön vaatimuksia1204. Merkittävä muutos oli lain val-
vonnan keskittäminen kokonaan Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle. 

1201 Asetus metsähallinnosta 421/1967

1202 Kukkonen 2010, s. 321

1203 Laki metsänviljelyaineiston kaupasta 684/1979

1204 Laki metsänviljelyaineiston kaupasta 241/2002
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7.4.5.3  Yhteenveto taimien tuotannosta ja kaupasta

Puuntaimien tuotannon liittymistä metsien käsittelyn ohjaukseen on arvosteltu 
paljon. Se on nähty epäkohdaksi myös valtion hallinnon piirissä, sillä taimituo-
tanto yhtiöitettiin MMM:n vaatimuksesta. Yhtiöittäminen ei poistanut ongelmaa 
kokonaan, koska metsälautakunnat (metsäkeskukset) ovat yhtiöiden omistajia ja 
saavat tuloja yhtiöiden antamasta voitollisesta tuloksesta. 

Taimituotannon vinoutumat näyttävät alkaneen 1960-luvulla, niin kuin mo-
net muutkin metsätalouden vinoutumat1205. Metsähallituksen vahvistamat taimien 
hinnat perustuivat 1960-luvulla vuonna 1964 perustetun metsätalouden keskeisten 
toimijoiden muodostaman vapaaehtoiseen toimielimen, metsätalouden siemen- ja 
taimineuvoston suosituksiin. Kukkonen ei kerro, mitä laitoksia elimeen kuului1206. 
Samaan aikaan 1960-luvulla laadittiin, niin kuin edellä on kerrottu, useita metsä-
talouden kehittämisohjelmia, joissa metsänviljelyn tavoitteet ohjelma ohjelmalta 
suurenivat. 

Vuosikymmeninä 1960-1990 johdettiin sekä taimien tuotantoa ja käyttöä 
että tuotannon ja käytön rahoitusta äärimmäisen keskitetysti. Metsälautakunnat 
metsäyhtiöiden avustamina pidättivät puunmyyntitulosta metsänviljelyn 
kustannukset vakuustalletuksena. Samanaikaisesti lautakunnat ja Tapio harjoittivat 
kartellinomaista yhteistyötä puuntaimien tuotannossa ja Tapio yhtenä taimien 
hintaesitysten antajana antoi taimien hintaesityksiä metsähallitukselle sekä 
metsänkäsittelyn suosituksia kentän toimihenkilöille. Vakuustalletusten vaatimi-
nen lopetettiin vuonna 1991.

Etukäteen puukaupasta varattu rahasumma helpotti kalliiden metsänuudistami-
sen menetelmien käyttöä ja suosi metsänviljelyä. Vakuuden poistumisen yksityis-
metsälaista vuonna 1991 pelättiin aiheuttavan liian kevyiden menetelmien käyttöä 
tai töiden viivästymistä. Voimakkaan metsätalouden menetelmien arvostelun pe-
lättiin vievän kehitystä samaan suuntaan1207.

Tapion uudistamissa metsänkäsittelyn suosituksissa alettiinkin arvostaa met-
säluonnon monimuotoisuutta ja ottaa huomioon metsänomistajien erilaiset ta-
voitteet. Silti edelleen suositeltiin käytettäväksi nopeaan taimettumiseen johtavia 
menetelmiä1208.

1205 Vaara 2010, s. 93

1206 Kukkonen 2010, s. 321

1207 Rautiainen 2010, s. 129

1208 Rautiainen 2010, s. 129
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7.4.6  meTsäTalouden suunniTTelu

7.4.6.1  Suunnittelun tavoitteet ja historiaa

Suunnittelun tehtävä tavaroiden tai palvelujen tuotantoa harjoittavassa yrityksessä 
on antaa perusta päätöksenteolle, joka maksimoi yrittäjän hyödyt. Suunnittelun 
tuloksena saadaan yksi tai useampia päätössuosituksia. Suosituksia perusteluineen 
nimitetään suunnitelmaksi1209. 

Metsätalouden suunnittelussa on ongelmana muuhun yritystoiminnan suun-
nitteluun verrattuna markkinakelpoisten tuotteiden ylipitkä tuotantoaika. Paljaaksi 
hakatulle maalle perustetun uuden metsän kypsyminen arvokkaiksi puurungoiksi 
kestää 80-100 vuotta. Yritystoimintana harjoitettu metsätalous kuitenkin tarvitsee 
metsän hyödyntämiseen liittyvien tuotantopanosten, kuten työvoiman ja koneiden 
vuosittain tasaista käyttöä. Yritysten tuottamaa raakapuuta jalostava teollisuus puo-
lestaan tarvitsee säännöllistä tasaista puuntarjontaa. 

Metsien kestävän ja vuosittain tasaisen käytön ratkaisuksi löydettiin Saksassa 
1700-luvulla niin sanottu normaalimetsän käsite. Kaavamaisesti esitettynä nor-
maalimetsässä on eri-ikäisiä puustoja yhtä suuri ala ja alojen lukumäärä on sama 
kuin puuston kiertoaika. Kunakin vuonna vanhimman ikäluokan puusto hakataan 
päätehakkuulla, metsäalalle hankitaan taimikko ja ala siirtyy nuorimmaksi ikä-
luokaksi. Muita ikäluokkia käsitellään kulloisenkin kehitysvaiheen edellyttämillä 
toimenpiteillä. 

Normaalimetsän sovellutus Saksassa oli niin sanottu vuosilohkomenetelmä, 
jossa vuotuinen hakkuupinta-ala saatiin jakamalla kokonaispinta-ala kiertoajan 
vuosien lukumäärällä. Vuosilohkomenetelmää sovellettiin Suomessa valtion met-
sissä 1800-luvulla1210. 

Normaalimetsän periaate katsotaan metsätalouden suunnittelussa edelleen-
kin kestävän metsätalouden perustekijäksi1211. Metsäsuunnitelmalla pyritään oh-
jaamaan metsän käyttöä suuntaan, joka tukee puuston kehitystä normaalimetsän 
mukaiseen kehitysluokkien jakaantumaan metsätalousyksikön metsässä.

Metsätalouden suunnittelu yksityismetsissä aloitettiin 1930-luvulla, kun edus-
kunta myönsi varoja maataloushallituksen kirjanpitotiloilla tehtävään metsien ar-
vioimiseen ja siihen perustuvan yksinkertaisen taloussuunnitelman laatimiseen. 
Suunnitelmat 370 kirjanpitotilalle laati metsäntutkimuslaitos yhteistoiminnassa 
maataloushallituksen kanssa. Myös metsänhoitolautakunnat laativat 1930-luvulla 
useille maatilametsille taloussuunnitelmia, joiden ohjeeksi Keskusmetsäseura Tapio 

1209 Kangas, J. ym. 1992, s. 5

1210 Päivinen, ym. 1992, s. 6

1211 Viitala, E-J. 2003
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toimitti vuonna 1937 N.A. Osaran kirjoittaman monisteen ”Pienehkön maatilamet-
sän taloussuunnitelma”1212.

Vuonna 1947 järjesti Keskusmetsäseura Tapio metsänhoitajille jatkokurssin, 
jonka yhteydessä valmistettiin eräälle pienelle maatilametsälle taloussuunnitelma. 
Kurssin materiaali julkaistiin maatilametsän taloussuunnitelman laatimisen opas-
kirjana. Kirjassa määritellään maatilametsän tavoite seuraavaksi: ”Tavoitteena on 
oleva mahdollisimman suuren ja arvokkaan puumäärän jatkuva tuottaminen 
siten, että puutavaraa markkinoille toimitettaessa saadaan mahdollisimman 
paljon myyntituloja, samalla kun puuta tuotetaan myöskin tilan omaa tarvetta 
varten”1213.

Yksityismetsien suunnittelussa voidaan erottaa suunnittelun tasoja, jotka aset-
tuvat hierarkkisesti päällekkäin. Ylimpänä on normatiivisen tason suunnittelu, joka 
muodostuu yhteiskunnan metsänkäytölle asettamista rajoituksista ja vaatimuksista. 
Seuraava taso on strateginen suunnittelu, joka muodostuu metsänomistajan aset-
tamista tavoitteista metsänsä käytössä. Kolmas taso on taktinen suunnittelu, joka 
on yhteiskunnan vaatimusten ja metsänomistajan tavoitteiden maastouttamista eli 
metsikkökuvioiden käsittelyn suunnittelua. Alin taso on operatiivinen suunnittelu, 
joka on taktisen suunnittelun toimeenpanoa työsuunnitelmilla1214.

Kun yksityismetsien suunnittelu aloitettiin yksityismetsissä, sitä sovellettiin val-
tion metsien suunnittelussa opittujen mallien mukaisesti. Valtion metsien suun-
nittelussa ei ollut tarvinnut ottaa huomioon metsätalouden yrittäjän tavoitteita. 
Ne tulivat yksityismetsien suunnittelussa ikään kuin ylimääräisenä rasitteena huo-
mioon otettaviksi tekijöiksi. Osara kuvaa, kuinka maatilan metsäsuunnitelmassa 
”numeroitten ja muitten asiallisten seikkojen lisäksi joudutaan ottamaan huomi-
oon myöskin itsenäisesti ajatteleva olento - metsälön omistaja, talon isäntä”1215. 

Metsänomistajan tavoitteet asetetaan strategisessa suunnittelussa. Siinä perus-
tavoite on metsätalouden kestävyys, jossa voidaan tavoitella kestävyyttä erilaisille 
kestävyyden tekijöille. Speidel1216 esittää kaksi tavoitteiden ryhmää eli metsätalouden 
tilan ja varsinaisten suoritusten tavoitteet. Suoritusten kestävyystavoite määräytyy 
metsätalouden tilan kestävyystavoitteen perusteella. Metsätalouden tilan kestä-
vyystavoitteita ovat 1) pinta-ala, 2) maan tuotoskyky, 3) puuston tilavuus, 4) puus-
ton arvo, 5) omaisuus ja 6) työvoima. Suoritusten kestävyystavoitteita voivat olla 
1) puuston kasvu, 2) puutavaroiden tuotos, 3) metsätalouden tuotto ja kannatta-
vuus, 4) metsän arvon muodostus ja tuottoarvo, 5) metsätalouden työsuoritukset, 
6) metsän infrastruktuurisuoritukset ja 7) metsän monikäyttö. 

1212 Osara 1948, s. 6

1213 Osara 1948, s. 29

1214 Niskanen, Y. 2005, s. 9

1215 Osara 1948, s. 48.

1216 Speidel 1984, s. 44
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Speidel’in luettelemat lukuisat tavoitteet eivät ole toisiaan poissulkevia. Toisia 
tavoitteita vain voidaan painottaa toisia enemmän.

Suomessa vaihtoehtoisilla metsän käytön tavoitteilla on ollut lähinnä teoreetti-
nen arvo. Niskasen mukaan suunnitelman laatija yleensä esittää jo työn lähtökoh-
daksi puuntuotannollisen kestävyyden, jossa otetaan huomioon luonto- ja maise-
ma-arvot1217. Kun muita vaihtoehtoja ei esitetä, suunnittelijan ehdotus muodostuu 
useimmiten metsänomistajan strategiaksi. Metsänomistajien tavoitteiden vähäinen 
vaikutus strategiavalintoihin näkyy siinäkin, että metsänkäsittelyn päätösesitykset 
metsäsuunnitelmissa ja muissa suunnittelualueen metsiköissä poikkeavat harvoin 
toisistaan1218. 

Metsätalouden suunnittelu ei Suomessa ole tähän saakka toteuttanut tavoitet-
ta perustan antamisesta päätöksenteolle, joka maksimoi metsätalouden yrittäjän 
hyödyt. Suunnittelu on todellisuudessa ollut metsänomistajien ohjaamisen keino. 
Siitä seuraavassa luvussa. 

7.4.6.2  Metsäsuunnittelusta metsänomistajien ohjaamisen keino

Metsätalouden suunnittelun toi metsänomistajien ohjaamisen keinoksi Metsäta-
louden suunnittelukomitea. Komitea havaitsi, niin kuin edellä todettiin, että met-
säohjelmissa asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää yksityiselle tilalle 
saakka ulottuvaa metsätalouden suunnittelua. Komitea näki suunnitelmallisen 
metsätalouden palvelevan ikään kuin sivutuotteena myös metsänomistajien yksi-
tyistaloudellisia tarpeita1219.

Lakisääteinen metsätalouden suunnittelu yksityismetsätaloudessa alkoi vuoden 
1967 lainsäädännöllä. Asetuksessa metsälautakunnista piirimetsälautakunnat mää-
rättiin seuraamaan alueensa metsätalouden kehitystä ja laatimaan sitä koskevia 
aluesuunnitelmia1220. 

Suunnittelu ei kuitenkaan käynnistynyt välittömästi, sillä organisaatioissa ei 
oikein tiedetty, mitä alueellisella suunnittelulla tarkoitettiin. Tilanteen selkeyttämi-
seksi metsähallitus pyysi vuonna 1973 keskusmetsälautakuntia esittämään näke-
myksensä ja ehdotuksensa alueellisten suunnitelmien käsitteestä ja käytännöllisestä 
merkityksestä. Sen johdosta keskusmetsälautakuntien johtajat asettivat työryhmän 
asiaa selvittämään. Työryhmän muistio valmistui marraskuussa 19731221.

1217 Niskanen, Y. 2005, s. 13

1218 Niskanen, Y. 2005, s. 14

1219 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 69

1220 Asetus piirimetsälautakunnista 602/1967, 2 §, 2. mom., 6. kohta

1221 Alueellinen suunnittelu, työryhmän muistio 1973
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Muistiossa määritellään alueellisen suunnittelun käsite seuraavasti: ”Alueelli-
nen suunnittelu on jatkuvaa toimintaa yksityismetsien metsävarojen ja muiden 
yksityismetsätalouden resurssien selvittämiseksi alueittain sekä niiden kehittä-
miseen ja käyttöön liittyvää keskipitkän ja pitkän aikavälin kattavaa toimenpi-
desuunnittelua”. 

Pääosa yksityismetsien metsäsuunnittelusta tehdään metsätalousalueiden suun-
nittelussa. Niskasen mukaan metsätalousalueet olisi muodostettu suunnittelutyön 
rationalisoimiseksi1222. Todellisuudessa ne ovat jäänne metsäyhtiöiden 1960-luvulla 
perustamista yksinosto- ja korjuualueista, jotka otettiin metsätalousalueen nimellä 
metsänomistajien yhteistoiminta-alueiksi. Ohjatulla metsänomistajien yhteistoi-
minnalla pyrittiin tehostamaan aluesuunnitelman toteuttamista, mitä kuvataan 
seuraavassa luvussa.

Metsätalousalueen suunnittelun yhteydessä inventoidaan metsävaratieto myös 
niiltä tiloilta, joiden omistajat eivät ole tilanneet metsäsuunnitelmaa. Tätä metsä-
varatietoa nimitetään välialuetiedoksi. Se sisältää samanlaiset metsänkäytön pää-
tösesitykset kuvioittain kuin metsänomistajan tilaama suunnitelmakin. Niin kuin 
edellä todettiin, päätösesitykset tilatun ja ei-tilatun suunnitelman välillä poikkeavat 
harvoin toisistaan1223. Keskustelua ei ole käyty siitä, onko metsäsuunnitelmia laati-
villa metsätalouden hallintoelimillä ja metsänhoitoyhdistyksillä oikeus inventoida 
yksityistä metsäomaisuutta ilman metsänomistajan toimeksiantoa. 

Suunnittelun tavoitteeksi alueellisen suunnittelun työryhmä määrittelee orga-
nisaatioiden ja metsänomistajien ohjauksen: ”Alueellinen suunnittelu on luonteel-
taan ohjeellista. Sen avulla ohjataan metsätalousorganisaatioiden toimintaa ja 
maanomistajien päätöksiä tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Alueelli-
nen suunnittelu toteutuu hankekohtaisina suunnitelmina”1224. 

Tapion antamissa ohjeissa vuodelta 1967 todetaan suunnittelun tavoitteeksi 
hakkuutoiminnan ohjaaminen: ”Metsälö- ja metsätaloussuunnitelmia laaditaan 
nimenomaan hakkuutoiminnan ohjaamiseksi”1225. Vuonna 1981 taas todetaan: 
”Alueellinen suunnittelu ja metsäyhteistyö edistänevät tulevaisuudessa sekä puun 
markkinoille tuloa että työmaakeskitysten syntymistä”1226.

Määritelmistä näkyy, että metsätalouden suunnittelua ei ole yksityismetsätalo-
udessa ymmärretty metsänomistajan päätöksen teon apuvälineeksi vaan metsän-
omistajan ohjauksen välineeksi. Asenne on yhdenmukainen käytännössä harjoite-
tun metsänomistajien ohjauksen kanssa. Metsänomistajat on täydellisesti eristetty 
metsänkäsittelyn päätöksistä. Aiemmin se toteutettiin yksityismetsälain väärällä 

1222 Niskanen, Y. 2005, s. 13

1223 Niskanen, Y. 2005, s. 14

1224 Alueellinen suunnittelu, työryhmän muistio 1973, s. 1

1225 Veijola 1967

1226 Takala 1981
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tulkinnalla1227 ja vuodesta 1996 alkaen metsälain säädöksillä. Edellä viitattiin Kor-
keimman hallinto-oikeuden ja Korkeimman oikeuden tulkintoihin metsälaista. 

Metsä- ja aluesuunnitelmat muuttivat aiemman jälkikäteen tapahtuneen met-
sänomistajien ja metsänleimaajien ohjaamisen ennalta ohjaamiseksi. Kun aiemmin 
tarkastettiin valmiiksi tehtyjä leimikoita paikan päällä, niin nyt voitiin metsänkäyt-
töilmoituksessa ilmoitettua hakkuuta ja muita toimenpiteitä välittömästi verrata 
aluesuunnittelun asiakirjoissa esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin. Jos metsän-
omistajan aikomukset poikkesivat suunnitelluista, voitiin kieltäytyä niiden hyväksy-
misestä1228 tai ainakin poikkeaminen aiheutti kohteen tarkastamisen paikan päällä.

Metsäsuunnittelun tavoitteita on alettu kyseenalaistaa vasta 1990-luvulla. Muu-
tamat tutkijat ovat arvostelleet metsäsuunnittelun yksipuolisia tavoitteita ja kysy-
neet, onko metsäsuunnittelun asiakas yhteiskunta vai metsänomistaja1229. 

Timo Pukkala pitää metsänomistajien tavoitteiden sivuuttamista virheenä ja viit-
taa metsänhoitajien ammattikulttuurin asenteisiin. Hän katsoo asenteiden johtuvan 
ainakin osittain metsäopetuksesta, joka on opettanut ”lähinnä toistamaan Tapion 
ohjeita ja käyttämään sujuvasti yhtä ainoaa oikeaksi julistettua menetelmää. ... 
Suunnittelijan roolina on ollut ikään kuin taivuttaa metsänomistaja käsittelemään 
metsäänsä kansantalouden tavoitteiden mukaan; suunnitelma on ollut manipu-
loinnin väline, josta on ollut eniten hyötyä, ei suinkaan metsänomistajalle vaan 
metsäneuvojille”1230. 

Samansuuntaista arvostelua esittää Jyrki Kangas. Hänen mukaansa suunnitte-
lujärjestelmään on jäänyt pyrkimys ajaa niin sanottua yhteiskunnan yleistä etua, 
missio saada metsänomistajat toteuttamaan hyvää metsänhoitoa. Yleinen etu on 
oletettu samalla metsänomistajan eduksi, mikä on pyritty vakuuttamaan metsän-
omistajille metsäsuunnittelun avulla. ”Jos tämä ... on suunnittelun perustehtävä, 
niin suunnittelua voi perustellusti kutsua metsäpropagandaksi, jossa on yhtymä-
kohtia suunnitelmatalouteen”1231.

Juuri Kankaan ehdollisena esittämästä tilanteesta on kysymys. Metsätalous on 
havaittu suunnitelmataloutta muistuttavaksi taloudeksi metsätalouden tilaa koske-
vassa taustatutkimuksessa1232. Metsäsuunnittelun propagandan voi katsoa alkavan 
jo ministeriön tasolta, josta ohjataan suunnittelua ristiriitaisilla tavoitteilla. Kangas 
kuvaa, kuinka maa- ja metsätalousministeriön metsäosastossa metsäsuunnittelun 
tavoitteet nähdään kansallisessa ja alueellisissa metsäohjelmissa esitettyjen metsä-

1227 Vaara 2010, s. 36

1228 Metsälautakunta ei hyväksynyt metsäinsinöörin omassa metsässä aikomaa uudistushakkuuta ja 
metsänviljelyä, koska hakkuualue oli aluesuunnitelmassa osa laajempaa kuviota, josta pääosan puusto ei 
ollut hakkuukypsää (Holma, P. 1995. Iso riita pienestä metsästä, Lapin Kansa 15.6.1995).

1229 Kangas 2002

1230 Pukkala 1992, s. 13

1231 Kangas, J. 2002

1232 Vaara 2010, s. 91
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poliittisten tavoitteiden toteuttamisena. Samanaikaisesti kuitenkin ensimmäisek-
si metsäsuunnittelun periaatteeksi listataan asiakaslähtöinen ja monitavoitteinen 
suunnittelu1233.

Kumpikin tutkija korostaa metsänomistajan tavoitteisiin perustuvaa suunnitte-
lua. Tilakohtaisen suunnittelun tavoitteena pitäisi ilman muuta olla metsän hyötyjen 
maksimointi. Sitä varten tilakohtainen suunnittelu tulisi erottaa metsäpoliittises-
ta aluesuunnittelusta, jota tarvitaan muun muassa riittävän laajojen ekologisten 
tavoitteiden määrittämisessä. Metsän monikäytön suunnittelu kuuluu nykyajan 
metsäsuunnitelmiin. Nykyiset kehittyneet suunnitteluohjelmat tekevät mahdolli-
siksi sekä monikäytön että metsänomistajan tavoitteiden mukaisen suunnittelun 

Myös Metson seurannan ja arvioinnin raportissa kiinnitetään huomiota metsän-
omistajien tavoitteisiin perustuvaan metsäsuunnitteluun Suunnittelujärjestelmää 
ehdotetaan kehitettäväksi siten, että metsänomistajilla olisi mahdollisuus metsä-
keskusten keräämän alueellisen tiedon perusteella teettää omiin lähtökohtiinsa 
perustuva tilakohtainen metsäsuunnitelma1234.

Metsäsuunnitelman vaikutuksia metsänomistajan päätöksentekoon ja met-
sänkäyttöön on Yrjö Niskasen mukaan tutkittu vähän. Tehdyissä tutkimuksissa 
metsäsuunnitelman vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Suunnitelman omistavat 
metsänomistajat eivät ole hyödyntäneet hakkuumahdollisuuksiaan sen tehokkaam-
min kuin suunnitelmaa omistamattomat metsänomistajat, vaikka ovatkin tehneet 
määrällisesti (m3/ha/v) enemmän hakkuita. Uudistusalojen hoitoon ja jälkihoitoon 
metsäsuunnitelmalla ei ole todettu olevan vaikutusta1235. 

Omassa tutkimuksessaan Niskanen havaitsi metsäsuunnitelman lisänneen tai-
mikonhoitoa ja hakkuita, aktivoineen jonkin verran töiden aloittamiseen ja vai-
kuttaneen uudistushakkuiden kohdentumiseen. Metsiensä hoidon ja harvennus-
hakkuiden tarpeista suunnitelman omistajilla ja omistamattomilla oli yhtä huonot 
tiedot. Vain pieni osa metsänomistajista pyrki aktiivisesti toteuttamaan suunnitel-
man ehdotuksia1236.

1233 Kangas, J. 2002

1234 Metson seuranta ja arviointi, s. 199 

1235 Niskanen, Y. 2005, s. 15

1236 Niskanen, Y. 2005, s. 4
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7.4.7  meTsänomisTajien edunvalvonnan ohjaus – meTsänomisTajien 
 yhTeisToiminTa

7.4.7.1  Aluesuunnittelu väline – metsänomistajien yhteistoiminta keino

Aluesuunnittelua metsänomistajien ohjaamisen keinona on pyritty tehostamaan 
metsänomistajien joukko-ohjauksella eli järjestämällä suunnitelma-alueen met-
sänomistajat ohjattuun yhteistoimintaan. Metsänomistajien yhteistoimintaa so-
velletaan siis aluesuunnitelman toteuttamisen keinona. 

Virallisesti aloitteen metsänomistajien yhteistoiminnan käynnistämisestä teki 
Tapio metsänhoitolautakunnille vuonna 1966 lähettämällään pysyväiskirjeellä no 
4. Aloitteen taustalla lienevät kuitenkin olleet metsäyhtiöt, jotka olivat edellisenä 
vuonna aloittaneet yksityismetsien jakamisen osto- ja korjuualueiksi. Jako tarkoitti 
metsätaloutta harjoittavien tilojen jakamista ryhmiin, jotka nimettiin, numeroitiin 
ja jaettiin yhtiöiden yksinostoalueiksi1237, 1238, 1239. Ryhmittelyllä luotiin, niin kuin 
edellä on todettu, absoluuttisen täydellinen puunoston ja korjuun kartelli. Kansan 
keskuudessa jako tunnettiin savujakona. 

Metsäyhtiöiden intressinä metsänomistajien yhteistoiminnan käynnistämisessä 
oli saada metsänomistajia ohjaavat järjestöt ja laitokset tukemaan puunkorjuun 
keskittämistä yhtiöiden organisaatioille osto- ja korjuualueilla.

metsäyhtiöiden puunosto- ja korjuualuejako

Metsäyhtiöiden osto- ja korjuualuejaon eli puunostokartellin syntymisen ajankohtana 

voidaan pitää päivämäärää 30.6.1965. Kartellille lienee nimittäin saatu MTK:n hyväk-

syntä sen metsävaltuuskunnan ja Metsäteollisuuden keskusliiton välisissä neuvotte-

luissa, joita käytiin 16.10.1964-30.6.1965 välisenä aikana. Osapuolet nimittäin toteavat 

16.10.1964 allekirjoitetussa puukaupan periaatesopimuksessa, että ”on välttämätöntä 

metsien tuoton lisäämisen ohella tehostaa ja rationalisoida puun kauppaa, hankin-

taa ja kuljetuksia”. Edelleen todetaan, että sopijapuolet pyrkivät jatkoneuvotteluil-

la saamaan aikaan pysyvän sopimusjärjestelmän 30.6.1965 mennessä1240. Vaikka 

pysyvää sopimusjärjestelmää ei tuolloin syntynytkään puun hintatasosta aiheutunei-

den erimielisyyksien vuoksi, voidaan tätä päivämäärää pitää osto- ja korjuualuejaon 

syntymisen ajankohtana. 

1237 Kahiluoto 1990, s. 260

1238 Pellervo-seuran metsävihko 1965, s. 11

1239 Raakapuukaupan kilpailunrajoitukset 1992, s. 24-27

1240 Kahiluoto 1988, s. 22



310

7 Metsätalouden yritystoiminnan ohjaus

Viittaus metsien tuottoon johtui siitä, että samat osapuolet olivat edellisenä 

vuonna asettaneet valtuuskunnan metsänparannustöiden rahoituksen järjestämistä 

varten. Valtuuskunta puolestaan asetti seuraavana vuonna Mera-toimikunnan, jonka 

tehtävänä oli järjestää valtion tukea yksityismetsissä tehtäviin metsänkasvatus- ja 

tienrakennustöihin.

Mahdollisuus valtion tukirahojen saantiin saattoi kannustaa MTK:a puunosto-

kartellin hyväksymiseen. Vastaavasta valtion tukirahoilla kannustamisesta kerrottiin 

edellä, kun metsänomistajia edustavia kansanedustajia 36 vuotta aiemmin kannus-

tettiin metsänomistajien neuvonnan siirtämiseen maanviljelyseuroilta metsätalouden 

hallinnolle.

 

Tapion pysyväiskirjeessä viitataankin puunkorjuun muutoksiin ja korostetaan 
puun markkinoinnin ja korjuun edistämistyön tärkeyttä1241. Metsälautakuntien 
johtosääntöön viitaten todetaan, että mainittujen tehtävien lisäksi lautakunnan 
ammattimiesten tulee suunnitella ja järjestää metsätaloudellista yhteistoimintaa. 
Kirjeessä kehotettiin lautakuntia ohjaamaan (”pitämään yhteyttä”) myös samoja 
tehtäviä hoitavia metsänhoitoyhdistyksiä ja yhdistysten liittoja metsänomistajien 
yhteistoiminnan järjestämiseen. 

Metsäyhteistoiminnassa ei siis ollut kysymys ainoastaan metsänomistajien vaan 
myös metsälaitosten yhteistoiminnasta metsänomistajien ohjauksessa. Laitosten 
yhteistoimintaa metsänomistajien ohjauksessa pyrittiin eräässä vaiheessa koordi-
noimaan jopa laitosten yhteisen koordinointielimen avulla. Siitä enemmän jäljem-
pänä. Metsätalouden käytännön ohjausta laitosten yhteistoimintana on kuvattu 
taustatutkimuksessa metsätalouden tilasta1242. 

Metsänomistajien yhteistoiminta toi metsänomistajia ohjaavan yhteistyöryhmän 
käsiin tehokkaan ohjaamisen keinon, sillä sen avulla päästiin kytkemään yhdeksi 
vuorovaikutusten sarjaksi alue- ja tilakohtainen suunnittelu sekä metsänomistaji-
en yhteistoiminta. Sarjan avainkeino olivat yhteistoiminta-alueet, jotka oli rajattu 
metsäyhtiöiden osto- ja korjuualuejaon mukaisesti. Alueen metsänomistajien ko-
kouksissa voitiin vaivattomasti kerätä leimaus- ja puunkasvatustöiden sekä tilakoh-
taisten metsäsuunnitelmien tilauksia ja mainostaa metsäyhtiöiden puunkorjuun 
tehokkuutta. 

Metsäyhtiöiden harjoittama puunhankinnan ohjaus metsänomistajien yhteistoi-
minnassa aluksi vaihteli eri metsälautakuntien alueilla1243. Pohjois-Karjalan metsä-
lautakunnan toimialueella metsänomistajien yhteistoiminta alkoi vuonna 1968 sil-

1241 Keskusmetsäseura Tapion pysyväiskirje n:o 4 joulukuulla 1966. 

1242 Vaara 2010, s. 84

1243 Kahiluoto 1990, s. 260
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loisen piirimetsänhoitajan mukaan metsänomistajien puukaupallisista tavoitteista. 
Yhteistoimintaa varten yksityistilat ryhmiteltiin kyläkunnittain metsätalousalueiksi, 
jotka kattoivat lähes koko lautakunnan toimialueen. Alueisiin kuuluvien metsän-
omistajien puunmyynnit pyrittiin järjestämään yhteismyynneiksi ja puunkorjuu 
metsänomistajan tarpeiden mukaan metsänomistajan työksi1244. 

Lapin piirimetsälautakunnan toimialueella sen sijaan puun yhteismyynti toteu-
tettiin pystykauppana ja metsäyhtiö palkkasi puunmyyjiä korjuutyöhön. Tavoitteena 
oli suurten käsittely-yksiköiden muodostaminen puunkorjuuta ja metsänhoitotöitä 
varten Metsäomistajien koulutusta varten järjestetyillä metsäkursseilla oli alustaja-
na metsäyhtiön edustaja. Yhteistoimintaan oli vuonna 1967 osallistunut 500 tilaa 
noin 50:ssä puunmyynti- ja hoitohankkeessa1245.

Erityisen tehokkaasti metsäyhtiöt näyttävät ohjanneen metsänomistajien yhteis-
toimintaa Satakunnassa. Siellä metsänhoitoyhdistysten liitto oli kirjallisesti sopinut 
yhteistoiminta-alueiden puuerien ohjaamisesta pystykaupoiksi liitolle ja metsän-
hoitoyhdistyksille maksettua palkkiota vastaan1246.

Vuonna 1969 Keskusmetsäseura Tapio ja MTK:n metsävaltuuskunta hyväksyivät 
yhteisesti suosituksen metsätalousalueen säännöiksi. Niiden mukaan metsätalous-
alueen tarkoituksena on jäsentensä metsätalouden kannattavuuden parantaminen 
sekä metsänomistajien omatoimisuuden tarkoituksenmukainen edistäminen suun-
nitelmallisuuden, keskinäisen yhteistoiminnan sekä puun kasvatuksen, kaupan ja 
korjuun rationalisoinnin avulla1247. 

Säännöissä määritellyt jäsenten oikeudet ja velvollisuudet vastasivat hyvin sään-
nöissä määriteltyä metsätalousalueen tarkoitusta. Käytännössä jäsenten oikeudet 
jäivät lupaamisen tasolle vaille käytännön merkitystä, sillä metsäyhteistyötä ohjaa-
vat organisaatiot tulkitsivat tavoitteissa ilmaistuja käsitteitä toisin kuin niitä mark-
kinataloudessa tulkitaan.

Ensiksi metsänomistajien yhteistoimintaa heikensi yhteistoiminta-alueiden ra-
jaaminen puun kuljetussuuntiin perustuvien osto- ja korjuualueiden eikä kyläyh-
teisöjen mukaisesti. Yhteistoiminta eri kylissä asuvien metsänomistajien kesken ei 
ollut yhtä luontevaa kuin yhden kylän metsänomistajien yhteistoiminta olisi ollut. 

Toiseksi yhteistoiminta-alueet nähtiin metsätaloutta ohjaavissa laitoksissa en-
nen muuta puunkorjuun tehostamisen keinona. Puukaupat alueilla pyrittiin oh-
jaamaan pystykaupoiksi ja keskittämään alueellisesti ja ajallisesti niin, että syntyy 
korjuukoneille suuria puunkorjuun työmaita.

Kolmanneksi säännöissä mainittu puunkorjuun rationalisointi tulkittiin laitok-
sissa metsäyhtiön puunkorjuuksi raskaalla metsäkoneella. Metsänomistajan oma-

1244 Hyvärinen, Eero, suullisesti 1.10.2008

1245 Yhteistoiminta ainoa ratkaisu metsätalouden kustannuspulmiin 1968. 

1246 Kahiluoto 1986, s. 74 ja 1990, s. 261

1247 Metsätalousalueen säännöt 1969.
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toimisuuden edistämisen puun toimituskaupoilla metsäyhtiöt korvasivat ottamalla 
puunmyyjän palkkatyöntekijänä hakkuutyöhön hänen omaan metsäänsä. Puun-
myyjien maataloustraktoreita korjuutyöhön ei otettu. 

Neljänneksi sääntöjen määräys alueen jäsenen oikeudesta tehdä ne työt, joita 
jokin jäsen ei itse tee, mitätöitiin korjuukustannuksia pienemmällä tienvarsi- ja 
pystypuun hintojen erolla. Koska oikeus edellytti jäsenen työn kilpailukykyisyyttä, 
pienellä hintaerolla saatiin jäsenten työt näyttämään kilpailukyvyttömiltä. Pienen 
hintaeron uskoteltiin johtuvan metsäyhtiön puunkorjuun matalista kustannuksista, 
vaikka se todellisuudessa johtui puunostokartellin harjoittamasta toimituspuun 
diskriminoimisesta1248.

Viidenneksi puunostajien kilpailu yhteistoiminta-alueen puusta eliminoitiin 
MTK:n ja metsäteollisuuden välisellä sopimuksella. Sopimuksen mukaan kaik-
ki yhteismyyntierät (metsäyhteistyöalueet, leimikkokeskitykset, keskitetyt valta-
kirjamyynnit) jaetaan metsäyhtiöille niiden sopimien osto-osuuksien suhteessa. 
Jakamisen tarkoitukseksi ilmoitettiin yhteismyyntierien ohjaaminen niiden luon-
nollisimmalle ostajalle1249. Luonnollisin ostaja oli luonnollisesti yksinostoalueen 
(yhteistoiminta-alueen) haltijaksi nimetty metsäyhtiö.

Vuodesta 1978 alkaen MTK alkoi käytännössä vuokrata yhteistoiminta-alueet 
metsäyhtiöille puun hintasuositussopimuksilla1250. Puun hintasuositukset tehtiin 
metsänvuokrauksen hintoihin (kantohintoihin) perustuvina ja hintasuosituksiin 
piilotettiin pystykauppalisä1251, 1252. 

Metsäyhteistyöalueet muistuttivat 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla toi-
meenpantuja kyläjärjestyksiä, jotka liittyivät maatalouden säätelyyn ja ohjaukseen. 
Niillä pyrittiin kehittämään huippuunsa kylänkeskistä yhteistoimintaa. Hallituksen 
antamilla kyläjärjestysohjeilla oli tarkoituksena panna talonpojat vaikka pakolla 
viljelemään maata edullisina pidetyillä menetelmillä. Kyläläiset voitiin pakottaa 
toteuttamaan kyläkokouksen enemmistönkin vastustama aloite, jos aloitteentekijän 
hankkimat katselmusmiehet hyväksyivät ehdotuksen. Kyläjärjestyksiä ei saatet-
tu voiman pakolla, mutta usein säätyläiset hankkivat niitä kyliin, joissa omistivat 
maata1253.

Metsäalalla vastaavasti metsänomistajat pyrittiin ohjaamaan edulliseksi katsot-
tuihin puunkorjuun ja puunkasvatuksen menetelmiin kyläjärjestyksiä vastaavilla 
aluesuunnitelmilla. Niitä pyrittiin toteuttamaan huippuunsa kehitetyllä metsän-
omistajien yhteistoiminnalla. Yhteistoiminta puunkorjuussa vietiin metsäyhtiön 

1248 Vaara 2010, s. 66

1249 MHY-kirje 7/1982

1250 Vaara 1998, s. 36

1251 Viitala, J. 2002, s. 221 ja 222

1252 Vaara 1998, s. 38

1253 Jutikkala 1958, s. 241 ja 245
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johtamaksi yhteistaloudeksi saakka vuokraamalla metsät metsäyhtiöille. Metsä 
uudistettiin avohakkuu/viljelyllä tulkitsemalla väärin yksityismetsälakia1254.

Metsäyhteistyöalueista tuli pystykauppojen ja metsäyhtiön puunkorjuun keski-
tysalueita, niin kuin oli tarkoitettukin. Yhteistyöalueen hankintakaupat jäivät pa-
perilla olevaksi illuusioksi. Kun puunmyyjälle sanottiin, että samantekevää myytkö 
pystyyn vai hankinnalla - hinta on sama, ei isäntä ollut kovin innostunut lähtemään 
metsään. Alueen osakkaat eivät saaneet hakkuutyötäkään kuin poikkeustapauksissa. 
Parhaimmillaan voitiin yhteismyyntien yhteydessä sopia tiettyjen hakkuumiesten 
palkkaamisesta alueelta. 

Kaiken kaikkiaan yhteistoiminta-alueiden perustaminen eteni niin, että noin 
puolella maan metsänhoitoyhdistyksistä on ollut jonkin muotoista järjestettyä met-
sänomistajien yhteistoimintaa1255.

7.4.7.2  Ohjattavien yhteistoiminta laajenee ohjaajien yhteistoiminnaksi

Yhteistoimintaa metsäalalla alettiin vuonna 1979 laajentaa ohjauksen kohteiden 
yhteistoiminnasta yhteistoiminnan ohjaajien yhteistoiminnaksi. Metsänomistajia 
ohjaavat laitokset halusivat perustaa yhteisen elimen ohjaamaan metsänomistajien 
yhteistoimintaa. Siinä tarkoituksessa MTK ja metsäteollisuus esittivät Tapiolle, että 
ne yhdessä metsälautakuntien kanssa ryhtyisivät koordinoimaan metsänomistajien 
yhteistoiminnan kehittämistä. Esitystä perusteltiin tarpeella sovittaa yhteen puun-
hankinnan rationalisointia ja metsäyhteistyötä. 

Kirjelmässä puunkorjuu ymmärrettiin puunjalostukseen liittyväksi metsäyhti-
öiden työksi. Niinpä ohjaavien laitosten työnjako yhteistoiminnan kehittämises-
sä ehdotettiin sellaiseksi, että metsäteollisuus sisäisenä tehtävänään rationalisoisi 
puunkorjuuta ja metsänhoitoyhdistys kehittäisi metsänomistajien yhteistoimintaa. 
Rationalisoinnin ja yhteistoiminnan yhteensovittamista varten metsälautakuntiin 
esitettiin perustettavaksi metsänomistajien yhteistoiminnan koordinointiryhmät1256.

Keskusmetsälautakunta Tapio antoi yhteistoiminnan kehittämisestä ohjeet piiri-
metsälautakunnille1257 Suosituksessa yhteistoiminnan koordinointiryhmän kokoon-
panoksi ehdotettiin ryhmän puheenjohtajaksi piirimetsälautakunnan päämetsän-
hoitaja ja sihteeriksi lautakunnan suunnittelumetsänhoitaja. Jäseniksi ehdotettiin 
kolme edustajaa metsänhoitoyhdistysten liitosta ja/tai Metsäliitosta, kaksi Teolli-
suuden puuyhtymästä ja yksi Tapion metsänparannuspiiristä.

1254 Vaara 2010, s. 36

1255 Miekkavaara 2001, s. 6

1256 Metsäyhteistyön kehittäminen 1979. 

1257 Metsäyhteistyön kehittäminen 1979. 
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Metsänomistajien yhteistoiminnan valtakunnallista koordinointia varten ohja-
uksen kolme osapuolta perustivat yhteisen seurantaryhmän, jossa olivat edustettui-
na Maataloustuottajain keskusliitto MTK, Suomen metsäteollisuuden keskusliitto, 
Teollisuuden puuyhdistys, Metsäteho, Työtehoseura sekä Tapio ja Skogskultur1258. 

Metsänomistajien yhteistoiminnan ohjaamiseen koottiin siis kaikki maakuntien 
metsäorganisaatiot ja valtakunnallisella tasolla järeä laitosten ryhmittymä. Ryh-
mittymä koostui sekä virallisen että epävirallisen ohjauksen laitoksista. Mukana 
oli kaksi tutkimuslaitostakin, Metsäteho ja Työtehoseura. 

Tapion ohjeen mukaisesti kaikkien metsälautakuntien toimialueille perustet-
tiin metsäyhteistyön koordinointiryhmät. Niiden toiminta lienee ollut suhteellisen 
vähäistä ja rajoittunut muutamaan vuoteen. Sen metsälautakunnan toimialueella, 
jolla kirjoittaja toimi, yhteistyön koordinointi ei edennyt ryhmän järjestäytymis-
kokousta pitemmälle.

Metsäyhtiöt suhtautuivat metsänomistajien yhteistoiminta-alueisiin ristiriitai-
sesti. Kun yhteistoiminta suuntautui puun yhteismyyntien järjestämiseen, yhtiöt 
pyrkivät niitä hajottamaan tarjoamalla yksittäisille metsänomistajille niin houkut-
televaa puunhintaa, että metsänomistaja irtaantui yhteismyynnistä. Myös Metsälii-
ton toiminta häiritsi yhteismyyntejä, sillä se vaati saada ostaa jäsentensä myymän 
puun. Yhteismyyntien suurista puueristä se ei kyennyt kilpailemaan ainakaan niillä 
alueilla, joista sen jalostuslaitokset olivat kaukana1259, 1260. 

7.4.7.3  Metsänomistajien aito yhteistoiminta

Kuvatusta metsänomistajien yhteistoiminnan käytännöstä löytyy kaksi poikkeusta, 
Viitasaaren kunnan Huopanan kylän oma-aloitteinen yhteistoiminta ja Uuden-
maan rannikon ruotsinkielisten reviirien toiminta. Ne antavat esimerkin siitä, että 
yhteistoiminta-alueen säännöissä määritellyt tavoitteet ja toiminta olisivat olleet 
mahdollisia toteuttaa, jos niin olisi haluttu. 

Huopanan kylän metsänomistajat ovat vuodesta 1968 alkaen yhteistoiminnas-
sa korjanneet omien ja naapuritilojen metsien puut. Tukit on kuljetettu maatalo-
ustraktoreilla pääasiassa paikalliselle sahalle 30 km:n päähän ja kuitupuu autotien 
varteen1261. Huopanan kylän metsäyhteistyötä kuvataan seuraavassa laatikossa.

1258 Metsäyhteistyön kehittäminen 1979. 

1259 Viitala, J. 2002, s. 72.

1260 Hyvärinen, Eero, suullisesti 1.10.2008.

1261 Pirttilä 1988, s. 24; Vaara 1990, s. 96
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huopanan kylän metsäyhteistyön malli 

Huopanan kyläläiset tunsivat tervettä epäilyä virallisen metsäyhteistyön tarjoamia 

leimikkokeskityksiä kohtaan, sillä he näkivät keskitykset kyläkuntaa hajottavina teki-

jöinä. Kylän omat tarpeet ohjasivat omille teille1262. Puu on myyty toimituskaupalla, 

minkä ansiosta pääosa metsänomistajista on tehnyt oman metsänsä korjuutyön ja 

korjuutyössä on ollut useita hevosiakin. Eräs metsänomistaja on kuljettanut hevosella 

oman ja naapuritilojen metsien puuta 1970-luvun lopulle saakka1263. Suurehkoja toimi-

tuspuun leimikoita on korjannut metsänhoitoyhdistys. Yhteistoiminta-alue on tukenut 

myös kylän ulkopuolisia toimitusmyyjiä ottamalla heidän puueränsä yhteismyynnin 

piiriin1264.

Huopanan kyläläiset möivät puuta yhteismyyntinä myös puumarkkinoiden la-

mavuonna 1976, koska välivuosi puunmyynnissä olisi voinut johtaa yhteistoiminnan 

raukeamiseen. Tässä tilanteessa päätettiin ottaa yhteismyynnin piiriin myös kylän 

ulkopuolisten toimitusmyyjien tienvarteen toimittamat puuerät1265.

Metsäyhtiöt ovat pyrkineet rikkomaan yhteistoimintaa ostamalla hyviä leimi-

koita korkealla hinnalla1266. Vastustusta on koettu myös metsäyhteistyötä ohjaavien 

laitosten taholta. Sen sijaan paikallinen metsänhoitoyhdistys on ottanut itsenäisen 

asenteen ja tukenut Huopanan kylän yhteistoimintaa1267.

Vähin erin myös Huopanan kylään perustettiin virallisen yhteistoiminnan elimet. 

Vuonna 1976 alueelle perustettiin virallinen metsäyhteistyöalue ja laadittiin sille 

aluesuunnitelma. Yhteismyyntitoimikunta muutettiin hoitokunnaksi1268. Sen tehtävät 

puukaupoissa siirtyivät metsänhoitoyhdistykselle vuonna 1978 ja yhdistys ryhtyi te-

kemään puukauppoja Metsäliiton lukuun. Yhdistys luopui puukaupoista vuonna 1983 

ja puun ostaminen siirtyi Metsäliitolle. Syyksi kerrotaan pystykauppojen tulo Huopa-

naan1269, mutta todellinen syy lienee ollut vaatimus metsänhoitoyhdistyksen tasapuo-

lisuudesta metsäyhtiöitä kohtaan. 

Huopanan kylän puukauppoja on vähin erin ohjattu pystykaupoiksi. 1970-luvun 

alussa kaikki puukaupat olivat toimituskauppoja, hakkuuvuonna 1980-81 toimitus-

kauppoja oli 88 prosenttia ja hakkuuvuonna 19871988 41 prosenttia1270. 1990-luvulla 

1262 Pirttilä 1988, s. 3 ja 19

1263 Pirttilä 1988, s. 28

1264 Pirttilä 1988, s. 33

1265 Pirttilä 1988, s. 33

1266 Vesterinen 1988

1267 Pirttilä 1988, s. 3; Vaara 1990, s. 96

1268 Pirttilä 1988, s. 34

1269 Pirttilä 1988, s. 38

1270 Pirttilä 1988, s. 41
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toimituskauppojen osuus on ollut enää 15 prosenttia hakkuumäärästä1271, mikä on 

maan keskiarvoa (20 %) vähemmän.

Siitä on seurannut myös Huopanan kylässä pystypuun erityisesti kesä- ja kelirik-

koleimikoiden varastoonosto, jolla puun ostaja, Metsäliitto, on järjestänyt puunkorjuun 

ympärivuotiseksi. Koneiden vallattua puunkorjuun on Huopanan kylän työvoimalle 

jäänyt pääosalta vain toimituspuun hakkuu ja kuljetus1272. Toimituspuun hakkuuta 

tosin tehdään koneellakin, sillä kylässä on yhdessä maataloustraktorissa hakkuuvarus-

tus. Useissa maataloustraktoreissa on puunkuljetusvarustus1273. 

Huopanan kylän metsäyhteistyöalue on yksi harvoista yhteistyöalueista, joka 

toimii syksyllä 2003 edelleen. Puu myydään pääosalta yhteismyyntinä, mutta siitä on 

toimituskauppoja enää 15-20 prosenttia1274. 

Kuvauksesta havaitaan, että Huopanan kylässä harjoitettiin metsänomistajien yh-
teistoimintaa markkinatalouden lakien mukaisesti. Hevosen käyttökin 1970-luvun 
lopulle saakka on perustunut käytön edullisuuteen. Hevosen edullisuus metsätrak-
toriin verrattuna on kuvattu edellä metsätalouden liiketaloustieteen oppikirjasta 
lainatussa kuviossa1275.

Aito metsänomistajien yhteistoiminta kahlittiin Huopanan kylässäkin virallisen 
metsäyhteistyöalueen perustamisella, aluesuunnitelman laatimisella ja puun yhteis-
myyntien siirtämisellä metsänhoitoyhdistykselle. Metsänomistajien yhteistoiminta 
muuttui metsälaitosten harjoittamaksi ohjaukseksi. Metsänhoitoyhdistys näyttää 
vuoteen 1983 saakka toimineen samanaikaisesti yhteismyyntierien myyjänä ja os-
tajana Metsäliiton lukuun.

Pystykauppoihin siirtymisellä metsänomistajien yhteistoiminta Huopanan ky-
lässäkin on ohjattu työllistämään puunkorjuun erikoiskoneita ja syrjäytetty niiden 
tieltä kylän koneet. Puunkorjuuseen on tuotu sama jyrkkä raja pystykauppapuun 
”koneellisen korjuun” ja toimituspuun korjuun välille kuin muuallakin maassa. 

7.4.7.4  Metsänomistajien yhteistoiminta Uudenmaan rannikon reviireissä 

Uudenmaan rannikkoalueen metsänhoitoyhdistyksiä nimitetään metsäreviireiksi. 
Alkuperäiset neljä reviiriä on perustettu ruotsinkieliselle rannikkoalueelle 1920- 

1271 Miekkavaara 2001, s. 16

1272 Miekkavaara 2001, s. 16

1273 Suullisesti 2003. Miekkavaara, metsänhoitoyhdistyksen neuvoja , Viitasaari

1274 Suullisesti 2003. Miekkavaara, metsänhoitoyhdistyksen neuvoja , Viitasaari

1275 Holopainen, V. 1976, s. 126; Vaara 2010, s. 74
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ja 1930-luvuilla. Reviirit yhdistyivät vuonna 2000 Metsänhoitoyhdistys Eteläinen 
metsäreviiriksi.

Puukauppa metsäreviirien toimialueilla on pääosalta toimituskauppaa1276. Nykyi-
sin toimituskauppojen osuus hakkuumäärästä lienee 80-85 prosenttia, kun osuus 
maan keskiarvona on alle 20 prosenttia. Metsäyhtiöillä ei ole reviirien alueella puun-
hankinnan organisaatioita lainkaan. Puukauppaa käydään puun yhteismyynteinä 
puunmyyjien reviirin johdolle antamilla valtakirjoilla. Puunkorjuun teettää reviirin 
miehistö, ellei puunmyyjä itse sitä tee. 

Olettaisi reviirien laajamittaisen puunhankinnan nostavan reviirien miehitystä 
voimakkaasti verrattuna metsänhoitoyhdistyksiin, jotka tekevät hankintapalvelua 
puunmyyjille hyvin vähän. Todellisuudessa puunhankinta ei ainakaan 1980- ja 1990 
-lukujen vaihteen tilanteen mukaan lisännyt miehistöä juuri lainkaan. Metsänhoi-
toyhdistysten miehitys Helsingin metsälautakunnan toimialueella ei ollut mainit-
tuna ajankohtana maan korkein, vaan samalla tasolla kuin yhdistysten miehitys 
kahdeksalla vahvimmin miehitetyllä metsälautakuntien toimialueella1277.

Kun reviireissä puunmyynnin nettotuloa ei ollut rasittamassa myöskään raskas 
metsäyhtiön organisaatio, olettaisi puun toimitushinnan olleen korkea. Puunhinnan 
tilastoissa toimitushinnat kuitenkin olivat hakkuuvuosien 1988/89-1990/1991 kes-
kiarvona samalla tasolla kuin muuallakin maassa. Todellisuudessa toimitushinnat 
olivat reviireissä 20 markkaa (noin 9 %) maan keskiarvoa korkeampia. Korkeat 
hinnat kätkettiin maksamalla erilaisia puunhinnan ulkopuolisia korvauksia1278. On 
näyttöä myös arviolle, että metsäyhtiöt olivat tietoisesti ilmoittaneet tilastoihin vir-
heellisen hinnan, sillä hinnan ulkopuoliset korvaukset eivät selittäneet hintaeroa 
kokonaan1279. 

Metsäreviireissä myös metsän uudistaminen metsänviljelyllä oli vähäistä maan 
muihin osiin verrattuna. Vuosina 1988-1990 viljelyn osuus uudistusalasta oli 36 
prosenttia, kun maan keskiarvo oli 66 prosenttia. Viljelyn vähäisyyden ansiosta 
keskimääräiset metsäuudistamisen kustannukset mainittuina vuosina olivat revii-
reissä 56 prosenttia maan keskiarvoa pienemmät1280. 

Metsäreviireissä ja Viitasaaren Huopanan kylässä metsänomistajien yhteistoi-
minnalla toteutettiin metsätalouden hyötyjen maksimointia, jota Pukkala pitää 
metsätalouden suunnittelun tavoitteena. 

Metsänomistajien yhteistoiminta hiipui 1990-alun lamavuosina. Vuonna 2001 
oli toimivia yhteistyöalueita 24, joista pääosa (18) oli Lounais-Suomen ja Pirkan-

1276 Vaara 1998, s. 83

1277 Vaara 1998, s. 86

1278 Vaara 1998, s. 85.

1279 Vaara 1998, s. 151

1280 Vaara 1998, s. 87
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maan metsäkeskusten alueella1281. Metsäkeskus Tapio lopetti yhteistoiminta-aluei-
den tilastoinnin vuonna 1990.

7.5  Sopimuksilla ohjaaminen

7.5.1  meTsänrauhoiTussopimuksilla ohjaaminen 

Tässä käsitellään sopimuksilla ohjaamisen keinoina neljää sopimustyyppiä, met-
sänrauhoitussopimuksia, metsänvuokraussopimuksia ja siihen liittyviä puunhinnan 
suositussopimuksia sekä koneurakoinnin sopimuksia.

Vuoteen 1996 saakka voimassa olleen yksityismetsälain toimeenpanossa oli met-
sänrauhoituksilla keskeinen asema. Rauhoitus tarkoitti hävitetyn metsän kunnos-
tuksen lisäksi metsän hakkuun kieltämistä määräajaksi joko kokonaan tai vain 
määrätyillä ehdoilla sallituksi. Tiettävästi rauhoitus määrättiin lähes aina ehdol-
liseksi. Ehtoja olivat lainvalvontalaitoksen antama lupa puun myyntiin ja valvon-
talaitoksen toimihenkilön tai hyväksymän metsäammattimiehen tekemä leimaus. 
Rauhoituksella metsänomistaja asetettiin lainvalvontalaitoksen holhoukseen met-
sän käytössä1282, niin kuin edellä todettiin.

Metsänrauhoituspäätöksen antaminen kuului oikeusistuimelle. Ensisijaiseksi 
menettelyksi säädöksissä kuitenkin määrättiin sopimus metsän rauhoittamisesta 
lainvalvontalaitoksen ja metsänomistajan välillä. Sopimuksen mahdollisuutta pe-
rusteltiin lainvalvojan imagon pehmentämisen tarpeella. Tuomioistuimen käsittely 
voisi herättää metsänomistajassa katkeruutta lainvalvojia vastaan. Sen välttämiseksi 
ja ”jotta lain soveltaminen saisi osittain neuvonnan luonteen”, oli lakia valvovan 
laitoksen pyrittävä metsänomistajan kanssa sopimukseen metsän rauhoittamises-
ta1283. Sopimuksiin pyrittiin niin tehokkaasti, että vain 2-3 prosenttia rauhoituksista 
käsiteltiin oikeudessa1284. Sopimuksiksi ohjaukseen oli metsäviranomaisella käytet-
tävissä monia keinoja, joita käsitellään jäljempänä.

Rauhoitussopimus tai -päätös antoi metsäviranomaiselle mahdollisuudet toi-
meenpanna tilalla optimimetsätalouden tavoitteita. Sellaisiksi katsottiin ennen 
muuta viljelymetsätalous ja kestävä metsätalous. Kumpaankaan tavoitteeseen met-
sänomistajaa ei voitu laillisesti velvoittaa rauhoitetullakaan tilalla. Silti rauhoite-
tuilla tiloilla samoin kuin kaikilla muillakin tiloilla sovellettiin viljelymetsätalouden 
vaatimusta, niin kuin taustatutkimuksessa metsätalouden tilasta on kerrottu. 

1281 Miekkavaara 2001, s. 7

1282 Komsi ym. 1947, s. 36

1283 Peurakoski ja Rautapää 1928, s. 48; Komsi ym. 1947, s. 55

1284 Vaara 2010, s. 37
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Edellä on kerrottu kestävän metsätalouden vaatimuksen soveltamisesta yksityis-
tiloilla. Kun rauhoitetun tilan hakkuuseen aina vaadittiin lainvalvojan lupa, voitiin 
kieltäytyä puunmyyntiluvan myöntämisestä1285. Laillisia perusteita siihen ei ollut, 
sillä säädöksissä ei rajoitettu hakkuukypsän puuston hakkuita rauhoitetulta tilalta. 
Kansa ymmärsikin yleisesti metsänrauhoituksen puun myyntikielloksi ja nimitti 
rauhoitusta metsän lukkoon panemiseksi. 

Kestävyysvaatimus saattoi joskus olla rauhoituksen todellinen perustekin. On 
nimittäin havaintoja metsänrauhoituksista, joissa näennäiseksi syyksi kirjattiin met-
sänhävitys, mutta todellinen syy olivat metsän kestävän käytön ylittävät hakkuut1286.

Aiemmin on todettu, kuinka lainvalvojan imagon pehmentämisen tarkoitukses-
sa metsänomistajien neuvonta siirrettiin maanviljelysseuroilta yksityismetsälakia 
valvoville metsälautakunnille ja kuinka seurauksena oli suositusten muuttuminen 
velvoitteiksi. Vastaavasti, kun lainvalvojan imagon pehmentämisen tarkoituksessa 
on tehty mahdolliseksi oikeusistuimien sivuuttaminen metsänrauhoitussopimuk-
silla, on metsiä rauhoitettu mielivaltaisilla perusteilla. Lainvalvojan imagon peh-
mentäminen on siis vakavassa ristiriidassa metsänomistajan oikeusturvan kanssa.

Galbraith’in mukaan sivistysvaltiossa hallinnon lakisääteisen vallankäytön tulee 
tapahtua oikeuslaitoksen valvonnassa. Pakotevallan käytön säätelyn tarkkuus ja 
tehokkuus ovat kenties selkein osoitus yhteisön sivistystasosta1287. 

Oikeuslaitoksen valvonnan eliminoiminen täydentää valvonnan eliminoimisen 
metsätalouden ohjauksesta täydelliseksi sarjaksi. 1) Poliittinen valvonta on elimi-
noitu korporatiivisella hallinnolla. 2) Metsänomistajien edunvalvonta on eliminoitu 
alistamalla edunvalvonta metsälautakuntien piirihallinnolle. 3) Oikeuslaitoksen 
valvonta on eliminoitu antamalla metsälautakunnille oikeus metsänrauhoitukseen 
sopimuksilla.

7.5.2  meTsänvuokrauksen (puun pysTykaupan) ja  
 puunhinTasuosiTusTen sopimukseT

Taustatutkimuksessa metsätalouden tilasta yhtiöiden metsäosastot todettiin vah-
voiksi toimijoiksi metsänomistajien ohjauksessa. Metsäosastojen harjoittaman 
ohjauksen keino on puukaupan ja korjuupalvelun kaupan sitominen yhdeksi pa-
ketiksi hakkuualueen vuokrauksella eli puun pystykaupalla. Kauppatavan virallinen 
nimi on hakkuuoikeuden kauppa. Metsänvuokrauksella otetaan metsänomistajalta 
puunkorjuun hallinnan oikeus. 

1285 Vaara 2010, s. 44

1286 Vaara 2010, s. 45

1287 Galbraith 1984, s. 94-96
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Metsänvuokrausta on Suomessa harjoitettu puutavaroiden (tukkien, kuitupuun 
ym.) kauppojen rinnalla yhtä kauan kuin puunjalostajat ovat yksityismetsistä puuta 
ostaneet1288. Kuitenkin puunmyyjiä alettiin vasta 1960-luvulla määrätietoisesti oh-
jata metsänvuokrauksiin, kun puunkorjuussa alettiin tavoitella määrätehokkuutta 
kustannustehokkuuden sijasta. Puun maastokuljetukseen tuotiin korjuun erikoisko-
ne, määrätehokas metsätraktori. Sillä tehdyn korjuun kustannukset olivat korkeat 
suurten pääomakustannusten vuoksi ja työ huonolaatuista kesäkorjuun tarpeiden 
vuoksi. Kun sellainen korjuutyö ei vastannut markkinoiden kysyntää, korjuutyön 
markkinat eliminoitiin sitomalla metsäyhtiön korjuu puun kauppaan.

Metsäyhtiöiden tavoitteena on eliminoida puunkorjuusta kaikki erikoiskonei-
den käyttöä rajoittava kilpailu. Sitä varten ne alkoivat 1980-luvun puolivälissä kiel-
täytyä toimituspuun ostamisesta1289. Kauppasuhteista kieltäytyminen on voimakas 
kilpailun rajoittamisen menetelmä, jota on vaikea kätkeä kilpailun rajoituskieltoa 
valvovilta viranomaisilta. Ilmeisesti siitä syystä metsäyhtiöt luopuivat toimituspuun 
ostosta kieltäytymisestä ja tyytyivät torjumaan toimituskauppoja toimituspuun hin-
toja diskriminoimalla.

Diskriminointi näkyy erityisesti tukkipuun hinnassa. Pystykaupan tukkipuusta 
tarjotaan yleisesti korkeampaa hintaa kuin tienvarteen toimitetusta tukista. Sii-
nä siis hinnoitellaan puukauppaan sidotun korjuutyön hinta nollaa pienemmäksi. 
Käyttäytymistä selittää 1) metsäyhtiöiden pyrkimys työllistää raskaat metsäkoneet, 
2) metsäyhtiöiden määräävä asema korjuutyön markkinoilla ja 3) maksajan vastuun 
puuttuminen puunkorjuun kustannuksista. Metsäyhtiöt korjaavat puuta metsän-
omistajien rahalla. Kaikki puunhankinnan kustannukset peritään puunmyyjiltä 
etukäteen vähentämällä arvioidut kustannukset puun bruttohinnasta (tehdashin-
nasta) pystykauppaa tehtäessä1290.

Kuvattua tilannetta ei metsäalalla tunneta, koska metsätalouden toimiala ym-
märretään väärin. Niin kuin tutkimuksen ongelman kuvauksessa todettiin, met-
säalalla puunkorjuu ymmärretään puunjalostuksen toimialaan kuuluvaksi työksi. 

Toimialan väärinymmärtämisen vuoksi myös metsänomistajien etujärjestö MTK 
tukee pystykaupan järjestelmää. Tukeminen näkyi erityisesti MTK:n ja metsäte-
ollisuuden välillä vuosina 1978-1990 tehdyissä puunhinnan suositussopimuksis-
sa1291. Tosiasiassa juuri niillä sopimuksilla luotiin toimitushinnan diskriminoinnin 
järjestelmä.

Ensimmäinen puunhinnan suositus oli sota-ajan säännöstelyn oloissa vuosina 
1943-1944 puunostajien yksipuolisesti antama hintasuositus. Suositus sisälsi sekä 

1288 Vaara 1994, s. 6 

1289 Kahiluoto 1988, s. 86, 90

1290 Vaara 2010, s. 65

1291 Kilpailun rajoittamiskiellon vuoksi sopimus ei saanut olla välitön hintasopimus vaan ainoastaan suositus. 
Muutoin olisi ollut kysymyksessä bilateraalinen monopoli, joka sallitaan työmarkkinoilla, mutta ei tavaroiden 
eikä palvelujen markkinoilla. 
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toimitus- että kantohinnat. Ensimmäisessä puukaupan osapuolia edustavien etu-
järjestöjen sopimuksessa vuonna 1947 sovittiin pystypuun kantohinnat ja keski-
määräinen korjuukustannus. Vuosina 1968-1973 puunhinnat sovittiin tienvarsi- ja 
tehdashintoina. Vuosina 1974-1977 ei tehty puunhinnan sopimuksia1292. 

Vuodesta 1978 alkaen hintasuosituksissa otettiin puun perushinnaksi pystypuun 
kantohinta1293. Perushinnan lisäksi sovittiin hinnankorjaustekijöitä, joilla suositus-
hintaa puukaupoissa korotettiin tai alennettiin leimikon laadun perusteella tai puun-
myyjän ohjaamiseksi haluttuun käyttäytymiseen metsätaloutensa järjestämisessä, 
hakkuutavoissa ym.1294. Muissakin maissa on tehty keskitettyjä puunhintasopimuk-
sia, mutta tiettävästi muissa maissa hinnat on sovittu tienvarsi- tai tehdashintoina. 

Pystypuun kantohinta on hakkuuoikeuden eli metsänvuokrauksen hinta, 
niin kuin alussa todettiin. Se merkitsi sitä, että MTK käytännössä vuokrasi maan 
yksityismetsät metsäyhtiöille puunhinnan suositussopimuksilla. Vuokraus koski 
myös toimitusmyyjien metsiä, sillä puun toimitusmyyjä katsottiin metsäyhtiön 
työntekijäksi, jolle sovittiin hankintalisä-niminen korjuupalkka1295. 

Avainkeino metsänomistajien ohjaamisessa metsänvuokraukseen oli pystykaup-
papuun hintoihin piilotettu pystykauppalisä hintasuosituksissa. Pystykauppapuun 
kantohinta sovittiin maksettavaksi tarkoitettua pienemmäksi ja pystykauppalisä 
lisättiin listahintaan puukaupoissa. Lisä naamioitiin leimikon laatutekijöiksi. Lisien 
ansiosta pystypuun kantohinnat puukaupoissa nousivat sovittua korkeammiksi, 
mikä kerrottiin julkisuudessa puunostokilpailun ansioksi1296.

Leimikon laatulisillä (pystykauppalisällä) voitiin suositusten kantohintaa ko-
rottaa 25-60 prosenttia1297. Sitäkin suurempia korotuksia voitiin maksaa, mutta 
metsäyhtiöiden keskinäisen hintavalvonnan vuoksi vain kätketysti. Puunmyyjien 
kertoman mukaan leimikon laatulisinä maksettuja korotuksia ei sovittu puukaupan 
sopimuksessa vaan siitä erillisessä sopimuksessa. Tiedossa on myös tapauksia, joissa 
puunostaja on suullisen sopimuksen perusteella maksanut korkeamman hinnan 
kuin puukaupan sopimukseen oli kirjattu.

Toimituspuun tienvarsihinnat puolestaan sovittiin hintasuosituksissa 20-30 
markkaa (3-5 €) pystykauppapuun tienvarsikustannuksia pienemmiksi. Matalaan 
hintaan päästiin niin, että matalaksi sovittuun kantohintaan lisättiin matalaksi 
sovittu puunmyyjän korjuupalkka, hankintalisä. Hankintalisän mataluus ei tullut 
näkyviin, koska pystykauppapuun korjuukustannuksia ei tiedetty. Puukaupoissa toi-
mitushinnat käyttäytyivät päinvastoin kuin pystypuun hinnat; ne saattoivat alentua 

1292 Vaara 1998, s. 34.

1293 Vaara 1998, s. 34.

1294 Vaara 1998, s. 33

1295 Vaara 1990, s. 125, 1998, s. 36 ja 2001 s. 29

1296 Vaara 1998, s. 38; Viitala, J. 2002, s. 220-222.

1297 Viitala, J. 2002, s. 222.
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suositushintoja pienemmiksi1298. Sopimuksen rikkomiseen ei MTK:ssa kiinnitetty 
huomiota. 

Puunmyyjiä ohjattiin hinnankorjauksilla metsänvuokraukseen ohjaamisen li-
säksi myös muuhun oikeaan käyttäytymiseen puukaupoissa. Korjaustekijöitä oli 
kolmea tyyppiä, puunkorjuun ja kuljetuksen olosuhteita, puun laatua ja metsäta-
louden järjestämistä koskevia. Viimeisimmässä eli vuoden 1990 hintasuositusso-
pimuksessa oli kantohinnan korjaustekijöitä 15 ja toimitushinnan korjaustekijöitä 
yhdeksän1299. Tässä todetaan vain ne hinnankorjaustekijät, joilla ohjattiin metsä-
talousyrittäjän käyttäytymistä.

Pystykauppoja koskevia korjaustekijöitä olivat
- Leimikon koko, jolla ohjattiin pystykauppoja suuriksi puukaupoiksi.
- Leimikon tiheys, jolla ohjattiin voimakkaisiin harvennuksiin ja avohakkuisiin. 
-  Korjuun menetelmä- ja kausilisä, jolla ohjattiin avohakkuisiin ja kesäkorjuun 

hyväksymiseen.
Pysty- että toimituskaupoille yhteisiä korjaustekijöitä olivat
-  Moottoritalvitievähennys, jolla ohjattiin pysyvien metsäteiden rakentami-

seen.
-  Yhteismetsä- ja yhteistyöaluelisä, jolla ohjattiin liittymään yhteismetsään ja 

yhteistyöalueeseen.
-  Tilakohtainen suunnitelmalisä, jolla ohjattiin teettämään tilalle metsätalous-

suunnitelma.
-  Puukaupan aikaistamislisä, jolla vaikeutettiin toimituskauppoja asettamalla 

korkein hinta epäedullisella korjuukaudella toimitetulle puulle1300. 

Hintasuosituksilla myös pyrittiin estämään hakkuukoneiden käyttö metsänomis-
tajien toimitushakkuissa. Sitä varten sovittiin vuoden 1985 hintasuosituksissa, että 
toimitushinta ei koske hakkuukoneella teetettyä puutavaraa. Seuraavien vuosien 
hintasuosituksissa torjuttiin yrittäjät puunhankinnasta rajoittamalla toimituspuun 
käsite tarkoittamaan vain puunmyyjän omalta tilalta omalla työvoimalla hankittua 
puutavaraa.

Vaikka metsänomistajien ohjauksen lisät ovat hintasuositusten poistumisen mu-
kana poistuneet käytöstä, samoja keinoja sovelletaan edelleen ristiinhinnoittelemal-
la toimitus- ja pystypuun hintoja. Puukaupat ohjataan pystykaupoiksi ylihinnoitte-
lemalla pystypuun hinta ja alihinnoittelemalla tienvarteen toimitetun puun hinta. 
Puunkorjuu ohjataan kesäkorjuuksi ylihinnoittelemalla kesäkorjuuseen soveltuvan 
leimikon puu ja alihinnoittelemalla vain talvikorjuuseen soveltuvan leimikon puu. 

1298 Vaara 1998, liite.

1299 Vaara 1998, s. 33.

1300 Vaara 1998, s. 77.
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Hakkuu ohjataan avohakkuuksi ylihinnoittelemalla avohakkuuleimikon puu ja ali-
hinnoittelemalla luontaisen uudistamisen tai jatkuvan kasvatuksen leimikon puu1301.

7.5.3  koneyriTTäjien urakoinTisopimukseT

7.5.3.1  Koneyrittäjien konevalintojen ohjaus

Markkinataloudessa tavaroiden tai palvelujen tuotantoa harjoittava yrittäjä vastaa 
tuotantotoiminnan järjestämisestä ja tekniikasta. Tavaroiden tai palvelujen tilaaja 
ainoastaan vaatii, että tilatut tuotteet tai palvelut täyttävät sovitut vaatimukset ja 
toimitetaan sovittuna aikana sovittuun paikkaan. 

Suomessa kuitenkin metsäyhtiöt puunkorjuun konetyöpalvelujen tilaajina oh-
jaavat työsuoritusten tuotantoa metsäkoneyrityksissä ohjaamalla yrittäjän kone-
valintoja. Konevalintojen ohjaus tulee samasta syystä kuin metsänomistajien met-
säkoneiden käyttöön ohjaaminenkin, määrätehokkaan puunkorjuun tavoitteesta 
kustannustehokkaan puunkorjuun sijasta. Yhtiöiden metsäosastot hyväksyvät ko-
neyrittäjän koneeksi vain raskaat tai keskiraskaat korjuun erikoiskoneet, kun yrit-
täjät itsenäisissä konevalinnoissaan saattaisivat päätyä kevyempiin ja halvempiin 
koneisiin. 

Metsäyhtiön ohjausta koneyrittäjän koneen valintaan on vuonna 1989 tutkinut 
Pekka Mäkinen. Kyselyyn vastanneista 74 koneyrittäjästä kolme ilmoitti urakanan-
tajan määräävän mallin ja merkin ja kahdeksan ilmoitti urakanantajan nimeävän 
muutaman merkin. Tehdaspuussa koneen valinnalla varmistettiin, että käytettävissä 
oli oikea kone oikeaan paikkaan. Mikäli koneyrittäjä ei piitannut tästä periaatteesta, 
yhtiöllä oli oikeus purkaa sopimus1302.

Metsäalalla metsäosaston oikeutta ohjata koneyrittäjä erikoiskoneen käyttöön 
ei kyseenalaisteta, koska alalla ymmärretään väärin sekä puuntuotannon toimi-
ala että tehokkuus. Samat väärinkäsitykset vallitsevat myös kilpailuvirastossa. Kil-
pailuvirastokin pitää luonnollisena, että urakanantaja pyrkii varmistumaan siitä, 
minkälaisia koneita sopimuskumppanina olevalla yrittäjällä on käytettävissään1303. 
Samassa päätöksessä kilpailuvirasto määrittelee puunkorjuun metsäteollisuuden 
jalostusketjun osatoiminnoksi1304. 

Kaikille ulkopuolisille erikoiskoneen käyttöön velvoittamisen tarkoitus ei ole 
selvinnyt. Haastattelija kysyi vuonna 1998 Stora-Enso Oy:n metsäpäälliköltä, eikö 
teollisuudelle ole sama, miten puu tulee tienvarteen, tuotakoonpa se vaikka maa-

1301 Vaara 2010, s. 66

1302 Mäkinen 1989, s. 36

1303 Kilpailuviraston päätös 11.6.1993, DN:o 8/61/93, s. 137.

1304 Kilpailuviraston päätös 11.6.1993, DN:o 8/61/93, s. 134.
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taloustraktorilla tai hevosella, kunhan se on siellä sovittuna aikana. Metsäpäällikkö 
myönsi, että niin voisi ajatella, ”voisi riittää, kun puu on oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan. Erikoiskalusto on kuitenkin tehokkainta”1305. 

Koneyrittäjät joutuvat alistumaan metsäosastojen vaatimuksiin, koska heillä on 
käytännössä vain neljä työnantajaa, kolmen metsäyhtiön metsäosastot ja metsähal-
litus, jotka ostavat 90 prosenttia koneyrittäjien palveluista. Koneyrittäjät kokevat 
harvalukuisen työnantajien joukon yritystoiminnan uhaksi. ”Jos yhden toimeksian-
tajan kanssa menevät ”sukset ristiin”, muita vaihtoehtoja ei juurikaan ole” 1306.

Vaihtoehtoisten työnantajien puuttumisen vuoksi vain harvat koneyrittäjät roh-
kenevat arvostella metsäosastojen vaatimuksia. Tässä kuitenkin erään koneyrittäjän 
arvostelu. Hän arvostelee koneen vaihtamisen pakkoa vuonna 2004 näin: ”Monet 
asiakkaat määrittelevät sopimuksissaan tänä päivänä yrittäjien kaluston, useissa 
tapauksissa väriä myöten. Mieluimmin aivan uutta, korkeintaan viisi vuotta van-
haa. Ja tämä tuntuu olevan Koneyrittäjien liiton kantakin”, sillä liiton johtohenkilö 
toteaa haastattelussa 10 vuotta vanhan koneen olevan romu1307.

Metsäosastojen edustajat itsekin myöntävät, että heidän vaatimuksiinsa suos-
tumalla varmistetaan työn saanti. Edellä mainittu haastattelija kysyi samalta met-
säpäälliköltä, miksi urakoitsijaa vaaditaan sopimuksen saamiseksi uusimaan hyvä-
kuntoinen, suhteellisen uusi kone ja merkinkin päättää työnantaja. Vastaus oli, että 
”uudet tekniikat tehostavat tuotantoa ja tehokkuutta sekä varmistavat yrittäjälle 
työn saannin”1308. 

Jotkut koneyrittäjät ja kevyiden koneiden valmistajat ovat eri mieltä tehokkuu-
desta. Eräs koneyrittäjä toteaa: ”Kevyt metsäkonekalusto on hankintakuluiltaan 
ja kustannuksiltaan suurta edullisempi ja silti se tekee samat työt. Suuret metsä-
jätit kiristävät metsäkoneyrittäjien taloutta vaatimalla viimeistä huutoa olevaa 
kallista konekalustoa”1309.

Kevyitä metsäkoneita valmistavan yrityksen edustaja puolestaan kirjoittaa, kuin-
ka pienemmälle ja halvemmalle koneelle maksetaan alempaa ns. pienkonetaksaa, 
vaikka koneen työkin harvennushakkuissa on parempilaatuista kuin raskaan koneen 
työ. ”Säästö” metsäyhtiölle voi olla jopa 10-20 prosenttia hakkuutaksasta. Edustajan 
mukaan säästö on piilotukea, jolla subventoidaan ylisuuria ja kalliita metsäkoneita 
hyvän metsänhoidon kustannuksella1310.

Normaali markkinatalouden käytäntö edellyttää korjuutyöstä suoraa kauppaa 
puuntuotantoa harjoittavan metsänomistajan ja korjuutyön suoritteiden tuotantoa 
harjoittavan koneyrittäjän välillä. Sellainen vallitsikin puunkorjuussa ennen erikois-

1305 Ceder 1998, s. 4.

1306 Koneyrittäjät 1989-1999, s. 36

1307 Koneyrittäjä Hekki Kuusela pöllyttää metsäalan luutuneita käsityksiä ... 2004, s. 59.

1308 Ceder 1998, s. 4.

1309 Korjuutaksat laahaavat kustannusten perässä (Lindholm 2008b); Vaara 2010, s. 70

1310 Ylisuuret korjuukoneet nostavat korjuukustannuksia (Nummelin 2001); Vaara 2010, s. 70
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koneiden käyttöönottoa. Metsänomistaja tai hänen valtuuttamansa osti puunkor-
juun palvelut suoraan yrittäjiltä, jotka tavallisesti olivat maatilayrittäjiä. 

Nykyisin metsäyhtiöt valvovat huolellisesti, etteivät metsänomistajat ja kone-
yrittäjät pääse käymään korjuutyön kauppaa keskenään. Suorat kaupat pyritään 
estämään metsänomistajien ja koneyrittäjien käyttäytymisen ohjauksella.

Edellä on kerrottu metsänomistajien ohjaaminen metsänvuokraukseen, jolla 
torjutaan toimituskaupat. Torjumisen läpäisseitä toimituskauppoja on pyritty vai-
keuttamaan kieltäytymällä ostamasta kutupuuta, jos tukit on myyty muille puunos-
tajille. Edellä kerrottiin hakkuukoneen käytön kieltäminen toimituspuun hakkuissa 
puun hintasuositussopimuksella1311. 

Metsäkoneyrittäjiä ohjataan sitomalla yrittäjät työsuhteen luonteisella sopi-
muksella metsäosaston vakinaisiksi työntekijöiksi1312 ja kieltämällä myymästä 
korjuupalveluja muille ilman metsäosaston lupaa. Kielto kätketään sopimuksissa 
myönteiseksi kirjoitetulla ehdolla: ”Yrittäjällä on oikeus suorittaa samanaikaisesti 
urakointitoimintaa useammalle urakanantajalle edellyttäen, ettei se estä aiemmin 
tehdyn urakointisopimuksen tai urakointiohjelman täyttämistä”1313, 1314. 

Kilpailuviraston mukaan metsäyhtiöiden käyttämät sopimusmallit eivät estä 
yrittäjää urakoimasta useille urakanantajille. Vuonna 1993 annettu päätös perus-
tui siihen, ettei yhdelläkään metsäyhtiöllä ole kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua 
määräävää markkina-asemaa korjuupalvelujen ostajana eikä metsäteollisuusyri-
tysten välillä ole senkaltaista yhteistoimintaa, että ne muodostaisivat määräävässä 
markkina-asemassa olevan elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän1315.

Kilpailuviraston antama päätös ei vastaa todellisuutta. Nykyisinkin ehdollista 
urakointioikeutta sovelletaan urakointikieltona ilmeisen laajasti. Sen on havainnut 
myös metsäalan Tulevaisuusfoorumi, sillä se teki vuonna 2005 ehdotuksen koneyrit-
täjien korjuu-urakoinnin sallimisesta useille urakanantajille1316. UPM-metsäyhtiön 
asiakaslehdessä ei kiistetä kiellon olemassaoloa; sen sijasta ehdotus torjutaan jyr-
kästi. ”Alueurakoinnin ja kuljetusyrityksen salliminen useamman urakanantajan 
lukuun on aikansa elänyt keino - ainakin meidän talossa”1317.

Koneyrittäjien urakointisopimukset ovat tyypiltään ja tarkoitukseltaan identtisiä 
metsänvuokrauksen sopimuksiin verrattuna. Kummallakin sopimuksella eliminoi-
daan yrittäjän itsenäinen tuotantotoiminta ja kummankin sopimuksen tarkoitukse-
na on eliminoida maataloustraktoreiden ym. kevyiden koneiden kilpailu raskaiden 
korjuukoneiden käytön edistämiseksi.

1311 Vaara 1998, s. 36

1312 Vaara 1998, s. 19

1313 Metsäalan Yrittäjien Neuvottelukunta ja Metsäalan Kuljetuksenantajat 1991

1314 Kilpailuviraston päätös 11.6.1993, DN:o 8/61/93, s. 137.

1315 Kilpailuviraston päätös 11.6.1993, DN:o 8/61/93, s. 137-139.

1316 Niskanen, A. 2005, s. 35.

1317 Tulevaisuusfoorumi uskoo metsään. UPM-metsä 4/2005, s. 45.
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Joskus voidaan poikkeuksena hyväksyä kevyt ja halpa korjuukone urakointi-
koneeksi. Sen käyttöä kuitenkin vaikeutetaan maksamalla alempaa ns. pienkone-
taksaa. Edellä kerrottiin pienkonetaksan käytännön arvostelusta, jota esitti erään 
kevyitä metsäkoneita valmistajan yrityksen edustaja. Pienkonetaksalla vaikeutetaan 
koneyrittäjän alalle tuloa samalla työn hinnoittelun menetelmällä kuin metsänomis-
tajan tuloa korjuutyön alalle toimituspuun matalalla hinnalla. 

Pienkonetaksa löydettiin kevyiden korjuukoneiden torjumisen keinoksi met-
säkonepoliittisessa seminaarissa, jonka järjestivät vuonna 1981 metsäkuljetukse-
nantajien (metsäyhtiöt, metsähallitus) ja Koneyrittäjien liitto ja johon osallistuivat 
myös koneiden myyjien ja valmistajien edustajat. ”Kevyt” korjuukone oli peitenimi 
maataloustraktorille, jota seminaarissa ei mainittu, vaikka juuri se oli pienten hak-
kuu- ja maastokuljetuskoneiden peruskone. 

Pienkonetaksasta puhuttiin seminaarissa ”pienkonelisänä”. Todellisuudessa 
kyse oli pienkonealennuksesta. Puuta kevyillä koneilla korjattaessa puunmyyjän 
kantohintaa alennettaisiin pienkonelisän verran. Koneyrittäjien liiton puheenjohta-
jan mukaan lisällä jarrutettaisiin pienten koneiden leviämistä harvennushakkuista 
yleiskoneiksi1318. Samaan tavoitteeseen pyrki myös koneiden valmistajan edustaja 
torjumalla ”edullisuus”sanan käyttäminen tavoiteohjelmassa ja vaatimalla tuotta-
vuuden säilyttämistä puunkorjuun linjaratkaisujen päätöskriteerinä1319. 

Pienkonetaksa ja huoli kevyiden koneiden leviämisestä viittaavat siihen, että jo 
30 vuotta sitten koneurakoitsijat, metsäyhtiöt sekä metsäkoneiden valmistajat ja 
myyjät tiesivät puunkorjuun erikoiskoneet maataloustraktoreita epäedullisemmiksi 
koneiksi. Se ei ollut niille yllätys, sillä Koneyrittäjien liiton maataloustraktorijaosto 
oli jo 1970-luvun alussa metsäkuljetuksenantajien kanssa tehdyissä taksasopimuk-
sissa sopinut maataloustraktorin taksat metsätraktorin taksoja alemmiksi1320. Myös 
edellä metsätalouden liikeopin oppikirjasta lainatussa kuviossa 6 näkyy maatalo-
ustraktorin edullisuus metsätraktoriin verrattuna1321. 

7.5.3.2  Yhtiöiden metsäosastot metsäkoneiden markkinoijina

Koneyrittäjien ohjaaminen erikoiskoneiden käyttöön luonnollisesti lisää koneiden 
kysyntää. Siihen liittyikin koneiden valmistajien ja myyjien kiinnostus osallistua 
konepoliittiseen seminaariin. 

1318 Tolppa 1983.

1319 Rysä 1983.

1320 Vaara 1998, s. 122

1321 Holopainen, V. 1976, s. 126 
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Suomi on metsäkoneiden tuotannossa maailman johtava maa. Salminen1322 
katsoo, että ”ellei Suomessa olisi ollut (näin) voimakasta kotimaista metsäkone-
tuotantoa, ei puunkorjuun koneellistuminen olisi edistynyt niin tehokkaasti kuin 
on tapahtunut”.

Salmisen ilmoitus on tosiasiassa luettava kääntäen. Suomesta on tullut maailman 
johtava metsäkoneiden valmistaja sen ansiosta, että koneyrittäjät on tehokkaas-
ti ohjattu erikoiskoneiden käyttöön. Yhtiöiden metsäosastot ovat olleet koneiden 
valmistajien ”markkinointiyksiköitä”, kun ovat vaatineet koneyrittäjän urakointi-
koneeksi erikoiskoneen ja muutaman vuoden vanhan koneen vaihtamisen uuteen. 
Markkinointiyksikön luonteinen asema on ollut erityisesti Rauma-Repola Oy:n 
metsäosastolla, sillä sen emoyhtiö on puunjalostuksen ohella myös rakentanut met-
säkoneita. Seuraavassa kuvataan kehitystä johtavaksi metsäkoneiden tuottajaksi. 

Maan ensimmäinen metsätraktori tuotiin Kanadasta vuonna 1962. Siihen 
asennettiin Metsähallituksen Rovaniemen hankintateknisen toimiston työnä en-
simmäinen metsäkoneen hydraulinen kourakuormain, joka oli jo käytössä puun 
autokuljetuksissa1323. 

Metalli- ja konepajateollisuus näki metsäkoneiden rakentamisessa lupaavan 
kasvualueen. Metsäkoneiden rakentaminen aloitettiin Suomessa ensimmäisen ko-
neen maahantuontia seuraavana vuonna 1963. Aloittaja oli maataloustraktoreita 
valmistava Valmet Oy, jonka ensimmäinen tuote oli runkojuontotraktori Valmet 
Terra. Siinä oli peruskoneena Valmet 361-maataloustraktori1324 

Myös Lokomon konepaja aloitti metsäkoneiden valmistamisen ja esitteli en-
simmäisen runkojuontokoneen vuonna 1968. Monialayhtiö Rauma-Repola, jonka 
toimialaa oli myös puun mekaaninen jalostus, osti Lokomon tehtaat ja koneitten 
kehittelyn vuonna 19701325. 

Siinä vaiheessa Rauma-Repolan johto halusi varmistua korjuukoneiden ke-
hityksen suunnasta. Konepajaryhmän johtaja järjesti välittömästi oston jälkeen 
(16.6.1970) neuvottelun kysymyksestä: Onko metsäkoneilla markkinoita? Neuvotte-
lussa oli mukana yhtiön metsäosaston edustaja (Kahiluoto) sekä Lokomon ja Hank-
kijan metsäasiantuntijoita. He puolsivat metsäkoneiden valmistamisen jatkamista 
ja suuntaamista kuormaa kantaviin pyörätraktoreihin1326. 

1322 Salminen, J. 1996, s. 53.

1323 Vaara 2010, s. 97

1324 Kahiluoto 1990, s. 268; Salminen, J 1996, s. 49; Konttinen & Druska 1997, s. 120.

1325 Kahiluoto 1990, s. 266.

1326 Kahiluoto 1990, s. 266.
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Vuonna 1979 Rauma-Repola osti ruotsalaisen metsäkoneita valmistavan Ösan. 
Näin Rauma-Repolan konserniin kuuluvasta Timberjackista tuli maailman johtava 
metsäkoneiden valmistaja1327, 1328.

Metsäkoneiden valmistuksessa tultiin 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa ylituo-
tantoon. Optimististen menekkiennusteiden harhauttamina valmistajat eivät olleet 
kiinnittäneet huomiota siihen, että moottoreita tilattiin niiden valmistajilta tuhan-
sia, vaikka metsäkoneiden vuosimyynti laskettiin sadoissa. Niinpä ”tehtaiden pihat 
olivat täynnä uutuuttaan hohtavia metsäkoneita. Vaihtokonevarastoissa seisoi 
valtava määrä pääomaa, joka ei liikkunut mihinkään”1329. 

Suuret konevarastot aiheuttivat paineita yhtiöiden metsäosastojen suuntaan, 
koska kysynnän ennusteet olivat niiden tekemiä. Metsäkuljetuksenantajat (met-
säyhtiöt, metsähallitus) ja koneyrittäjät alkoivat vuonna 1981 valmistella ohjelmaa 
erikoiskoneiden valmistuksen ja käytön ohjaamiseksi. Ohjelmaa käsiteltiin edellä 
mainitussa metsäkonepoliittisessa seminaarissa, jossa oli esillä myös varastoitujen 
vaihtokoneiden suuri määrä1330.

Tässä seminaarissa vahvistettiin jo vallinnut käytäntö, jossa yhtiöiden metsä-
osastot päättivät koneyrittäjän koneesta. Metsäkonepoliittiseen tavoiteohjelmaan 
hyväksyttiin kohta, jonka mukaan ”urakanantajalla on oikeus määrittää vakinai-
seen urakointisuhteeseen tulevan koneen tyyppi ja kokoluokka”. Esimerkiksi Rau-
ma-Repola Oy:ssä, jolle koneen määrittäminen koneiden valmistajana oli erityisen 
tärkeää, koneyrittäjien kanssa tehtävät puunkorjuusopimukset oli keskitetty yhtiön 
kehittämispäällikölle ”oikeitten konetyyppi- ja malliratkaisujen edistämiseksi”1331. 

Metsäosastojen tehokkaalla koneyrittäjien ohjauksella lisättiin uusien metsäko-
neiden menekkiä, mutta samalla kasvatettiin vaihtokoneiden varastoja. Koneyrit-
täjien ohjauksessa metsäosastoille ei riittänyt vain erikoiskone, vaan sen piti olla 
uusinta mallia. Niin kuin edellä kerrottiin, koneyrittäjä on voitu vaatia vaihtamaan 
käyttökelpoinen kone uudempaan malliin vastoin yrittäjän tahtoa. On tapauksia 
1980-luvulta, joissa urakanantaja ja koneliike ovat sopineet urakoitsijan koneen 
vaihdosta, jopa vanhan koneen hinnasta1332. 

Myös konemyyjien taholta kohdistui metsäosastoihin painetta koneiden markki-
nointiin, sillä konemyyjien omaa vuosibudjettiaan varten tekemät koneiden myyn-
titavoitteet perustuivat metsäosastojen arvioihin koneyrittäjien koneiden uusimisen 

1327 Myöhempi kehitys on ollut sellainen, että vuonna 2000 Rauma-Repola luopui metsäkoneiden valmistamisesta 
ja möi Timberjack-ryhmän Deere & Company’lle (USA) (Holopainen, R. 2003, s. 22).

1328 Lammi 1994, s. 67; Vaara 1998, s. 125.

1329 Konttinen & Druska 1997, s. 174.

1330 Lillandt 1982.

1331 Kahiluoto 1990, s. 270.

1332 Vaara 1998, s. 112.
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tarpeesta. Seuraavassa laatikossa erään konemyyjän kuvaus tyypillisestä metsäko-
neen kauppatapahtumasta vuosilta 1975-19801333 

Tapio peltolan kuvaus metsäkoneen kauppatapahtumasta

Tyypillisesti konekauppa lähti käyntiin urakoitsijan sopimuskauden päättymisen lähe-

tessä. Metsäyhtiön edustaja saattoi ehdottaa urakoitsijalle uutta sopimusta ehdolla, 

että tämä hankkii uuden koneen. Urakoitsija olisi usein halunnut ajaa vanhalla koneel-

la vielä vuoden tai pari. Itse kauppatapahtumassa urakoitsijalla oli seurailijan asema. 

Paikalla oli aina urakoitsijan työnantajayhtiön edustaja, joka neuvotteli kilpailevien 

konemerkkien myyjien kanssa vaihtokoneen hinnan ja uuden koneen kaupan, minkä 

jälkeen urakoitsija maksajana allekirjoitti kauppasopimuksen. Koneen piti olla raskain-

ta mallia, vaikka urakoitsija olisi usein valinnut kevyehkön tai keskiraskaan ja samalla 

halvemman koneen.

 

7.5.4  TalousTieTeellisTä arvioinTia sopimuksilla ohjauksesTa

Taloustieteen kannalta katsottuna kuvatut puunkorjuuseen liittyvät sopimuskäy-
tännöt ovat kilpailua rajoittavia yksinmyynti- ja yksinostosopimuksia1334.

Metsänomistajan ohjaaminen metsänvuokraukseen ja sitä kautta ostamaan 
korjuutyö yksinomaan yhtiöiden metsäosastoilta on tosiasiassa metsäosastojen ja 
MTK:n välinen korjuupalvelun yksinostosopimus1335. MTK esiintyy erityisesti puun 
hintasuositussopimuksissa tavallaan metsäosastojen korjuutyön jälleenmyyjänä 
ja sitoutuu suosittelemaan metsänomistajille vain metsäosastojen erikoiskoneilla 
valmistettua korjuutyön ”merkkituotetta”. Sopimuksella suojellaan metsäosastojen 
korjuupalvelua kilpailijoilta. 

Metsäkoneyrittäjille asetettu kielto korjuun urakoinnista ulkopuolisille on to-
siasiassa metsäosastojen ja koneyrittäjien välinen yksinmyyntisopimus1336. Kor-
juutyön suoritteiden tuottaja sitoutuu myymään korjuutyötä vain metsäosastoille. 
Sopimuksella torjutaan metsäosastojen kilpailijoita korjuupalvelujen myynnissä 
metsätalousyrittäjille.

1333 Vaara 1998, s. 112.

1334 Vaara 1998, s. 26 ja 124.

1335 Vaara 1998, s. 26

1336 Vaara 1998, s. 26
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Metsäkoneyrittäjien velvoittaminen erikoiskoneiden käyttöön on tosiasiassa 
metsäosastojen ja koneiden valmistajien välinen yksinostosopimus1337. Metsäosastot 
sitoutuvat ostamaan vain erikoiskoneilla valmistettuja konetyön suoritteita ja sitä 
varten velvoittavat korjuutyön alihankkijat ostamaan työkoneiksi vain erikoiskonei-
ta. Sopimuksella suojellaan erikoiskoneita valmistavia yrityksiä kilpailevilta koneilta. 

Puunkorjuun palvelujen markkinoita näyttäisi siis ohjaavan metsäosastojen ja 
MTK:n lisäksi kolmantena osapuolena koneteollisuus. Nämä kolme vaikuttajaryh-
mää näyttävät ikään kuin ylätasolta ohjaavan korjuutyön tuotantoa, kauppaa ja 
käyttöä. Sen seurauksena varsinaiset korjuupalvelujen markkinaosapuolet, met-
säkoneyritykset ja metsänomistajan metsätalousyritykset eivät voi käydä korjuu-
palveluista kauppaa keskenään eivätkä toimia yrityksinä1338. 

1337 Vaara 1998, s. 26

1338 Vaara 1998, s. 124
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8  METSÄTALOudEN TOIMINTAyMpÄrISTöN 
OHJAuS

8.1  Luottamusmiesjärjestelmä suojauksen  
 järjestelmänä

8.1.1  luoTTamusmiesTen opeTuslapsiasenTeiden hyväksikäyTTö 

Aiemmissa luvuissa on kolmesta ohjauksen alueesta käsitelty metsäpolitiikan ja 
metsätalouden yritystoiminnan ohjauksen alueet. Yritystoimintaa on lisäksi tar-
kasteltu taustatutkimuksissa. Tässä luvussa tarkastellaan metsätalouden ulkoisen 
toimintaympäristön ohjausta.

Toimintaympäristön asenneilmapiirin ohjauksessa tavoitteena on kansalaisten 
mielipiteisiin vaikuttaminen. Sillä pyritään suojaamaan ohjauksen järjestelmiä ja 
toimintoja arvostelulta ja muutosvaatimuksilta. Asenteisiin vaikuttamisessa on käy-
tettävissä kaksi päätoimintalinjaa, ohjausjärjestelmän sisälle rakennetun luottamus-
miesjärjestelmän hyväksikäyttö ja ulospäin suunnattu tiedottaminen. Kolmantena 
vaikuttamisen linjana kuvataan metsäntutkimuksen hyväksikäyttö, minkä perus-
telut esitetään metsäntutkimuksen kuvauksen yhteydessä. Tässä luvussa kuvataan 
luottamusmiesjärjestelmän hyväksikäyttöä. 

Korporatiivinen hallintojärjestelmä edellyttää, että hallinnon muodostavat toi-
mialan etu- ja sidosryhmien edustajat. Metsätalouden hallinnossa lakisääteisesti 
mukana olevia etu- ja sidosryhmiä ovat metsänomistajat, metsäteollisuus, met-
sätyöntekijät, koneyrittäjät, hallinnon toimihenkilöt, valtionmetsien hallinto ja 
ympäristöhallinto. Myös sellaisissa metsäalan laitoksissa, joiden ylläpito perustuu 
vapaaehtoiseen jäsenyyteen, hallinnon muodostavat jäsenten valitsemat edustajat. 

Hallinnon jäsenillä on keskeinen asema yhteiskunnallisten asenteiden ohjauk-
sessa. Erityisen merkittävässä asemassa ovat metsänomistajia edustavat luottamus-
miehet, koska heidän edustamansa ryhmä on samanaikaisesti hallinnossa valtaa 
käyttävä ryhmä ja hallinnon vallankäytön kohde.

Hallinnon päätehtävä on ohjata metsänomistajia käsittelemään metsiä oikein ja 
myymään puuta säännöllisesti. Hallinnon suhde metsänomistajien eturyhmään on 
siis valtasuhde, kun suhde muihin eturyhmiin on vuorovaikutussuhde1339. Metsän-
omistajia edustavien jäsenten taustaryhmä on ohjattava ryhmä, muiden jäsenten 
taustaryhmät ovat metsänomistajien ohjauksesta etuja hakevia ryhmiä. Näiden 

1339 Metsätalouden hallinnolla on lakisääteinen valtasuhde myös metsäyhtiöiden ja vuodesta 1996 alkaen 
metsähallituksen metsiin. Sen käytännöllinen merkitys on vähäinen. 



332

8  Metsätalouden toimintaympäristön ohjaus

ryhmien edustajat yhtäältä tuovat hallinnolle tietoja edustamansa ryhmän tarpeista 
metsänomistajien ohjauksessa, toisaalta vievät taustaryhmälleen tietoa hallinnon 
toiminnasta ja pyrkimyksistä. 

Korporatiivinen hallintojärjestelmä siis asettaa metsänomistajien ryhmän edus-
tajat epätasaveroiseen asemaan muiden ryhmien edustajien kanssa. Poikkeava ase-
ma kätketään peiteilmauksilla. Hallinnon tehtäväksi kerrotaan metsänhoidon edis-
täminen metsänomistajien valvonnan ja ohjauksen sijasta. Tällä peitenimellä vievät 
ohjauksen omalle taustaryhmälleen myös metsänomistajien luottamusmiehet. 

Metsänomistajien valintoja hallinnon luottamusmiehiksi ohjataan tiiviisti, niin 
kuin edellä kuvattiin. Sen tuloksena metsänomistajien luottamusmiehet valittujen 
opetuslasten lailla pyrkivät levittämään metsänhoidon aatetta oman taustaryhmän-
sä jäsenille ja yhdessä metsänhoitajien yhteisön (”papiston”) kanssa torjuvat met-
sänhoidon arvostelua kerettiläisyytenä1340.

Poliitikkojen asenteisiin vaikuttamisessa metsänomistajien luottamusmiehet 
ovat korvaamattoman tehokkaita. He esiintyvät metsänomistajien nimissä asian-
tuntijoina metsäalan lakeja säädettäessä ja lobbaavat poliitikkoja metsänhoitajien 
valmentamina. 

Esimerkki vaikuttamisen perillemenosta on edellä kerrottu tiedetoimittaja Risto 
Isomäen kokemus eduskunnan talousvaliokunnassa. On luotu niin vahvat mie-
likuvat onnistuneesta metsätaloudesta, että kansanedustaja voi raivosta täristen 
torjua ehdotuksen niinkin vähäisen yksityiskohdan kuin viljeltävän puulajin vaih-
toehdosta. Isomäki toteaa ironisesti, että ”on hienoa tietää, että eduskunnassa 
on korkeatasoista asiantuntemusta myös metsätalouden alalla ja että päätökset 
tehdään asialinjalla eikä tunnepohjalta”.

Luottamusmiesjärjestelmä siirtää vastuun hallinnon päätöksistä metsänhoita-
jilta luottamusmiehille. Metsänhoitajat voivat esiintyä ikävissä päätöksissä, kuten 
metsälain rikkomistapausten käsittelyssä, vain luottamusmiesten päätösten toi-
meenpanijoina1341. Metsänomistajien luottamusmiehet puolestaan viestittävät omal-
le taustayhteisölleen, kuinka hallinnon vallankäyttö on heidän ansiostaan maltil-
lista1342. Erään nimimerkillä kirjoittavan metsänomistajan kirjoituksessa tiivistyvät 
myös tässä tutkimuksessa tehdyt havainnot: “Metsänomistajat luulevat pitelevänsä 
käsissään mahtavaa ja tehokasta edunvalvontajärjestöä, vaikka se onkin valtion 
virkamiesten valvontaväline”1343. ”Joukko isäntiä on valittu näyttelemään omista-
jaa ja hallitsijaa pitäjittäin yhdistyksiin ja maakunnittain metsälautakuntiin”1344

1340 Sadeniemi 2005

1341 Lassila kuvaa, kuinka metsäoppilaitoksessa ei opettajien - metsänhoitajien - tarvinnut ottaa riskiä epäsuosioon 
joutumisesta ammatillisella uralla, kun esittivät koulutusta koskevia korjaustarpeita ylöspäin. He saattoivat 
esiintyä maakunnan tahdon nöyrinä kirjaajina, jotka vain postipoikina lähettivät johtokunnan korjausesitykset 
päättäjille (Lassila 2006, s. 158).

1342 Aho 1984. Onko metsänomistajalla sananvaltaa omassa metsässään?, s. 4.

1343 Kakun kappalointi. Käytännön maamies 11/1986

1344 Omituinen organisaatio. Käytännön maamies 9/1986
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Luottamusmiesten asenteet metsänomistajien etujärjestössä eivät juurikaan 
poikkea asenteista hallinnossa. Sen vuoksi ei havaita esteellisyyttä toimimisessa 
samanaikaisesti luottamusmiehenä hallinnossa, etujärjestössä ja puunjalostusyritys 
Metsäliitossakin.

Metsänomistajia edustavien luottamusmiesten tehokkuus lobbaajina näkyy 
metsänhoitajien vallan kumulatiivisena kasvuna metsänomistajien etujärjestös-
sä sen jälkeen, kun ensin (v. 1928) oli saatu aikaan luottamusmiehiin perustuva 
korporatiivinen hallinto. Kehityksen askeleita ovat olleet metsänhoitoyhdistysten 
liitot 1930-luvulla, MTK:n metsävaltuuskunta vuonna 1942 ja lakisääteiset metsän-
hoitoyhdistykset vuonna 1950. Luottamusmiehet myös tukivat MTK:sta erillisen 
valtakunnallisen metsänomistajien liiton perustamista1345.

Metsänomistajien luottamusmiesten asenteita kuvaa heidän tukensa oman etu-
järjestön alistamiselle hallinnon ohjaukseen. Kun metsätalouskomitea vuonna 1981 
ehdotti metsänhoitoyhdistysten vapauttamista metsälautakuntien ohjauksesta, niin 
kaikki piirimetsälautakunnat lausunnoissaan vastustivat ehdotusta. Lautakuntien 
hallintoelimen jäsenistä enemmistö oli metsänomistajien edustajia1346. Yhdistykset 
vapautettiin hallinnon ohjauksesta vuonna 1996.

Luottamushenkilöiden lojaalisuutta metsänhoitajien yhteisön tavoitteille edis-
tää se, että he yhdessä poliittisten ym. vaikuttajahenkilöiden kanssa muodostavat 
metsäalalla ”nomenklatuuraa”1347 muistuttavan valittujen henkilöiden joukon, johon 
kuuluvat saavat erikoispalveluja. Heille voidaan maksaa puusta erikoishintaa1348, 
heidän toimituskauppojaan tuskin vaikeutetaan matalalla toimitushinnalla eikä 
heiltä oletettavasti kieltäydytä ostamasta kuitupuuta, vaikka tukit olisi myyty muil-
le1349, 1350. Seuraavassa laatikossa eräs esimerkki.

1345 Väänänen 1987, s. 229

1346 Metsänhoitoyhdistysten ohjaus säilytettävä lautakunnilla. Metsälehti 22.4.1982.

1347 Neuvostoliiton sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä käytetty nimitys.

1348 Internetin metsäkeskusteluissa nimimerkki kertoo, että Metsäliiton ylimpien luottamushenkilöiden 
puukaupat tehtiin yhtiön pääkonttorissa.

1349 Kirjoittajan tiedossa on puun hintasuositusten kaudelta 1980-luvulta kaksi tapausta, jossa puunostaja 
suullisesti lupautui maksamaan ja maksoi toimituskaupan puusta korkeamman hinnan kuin puukaupan 
sopimukseen kirjoitettiin.

1350 Metsäyhtiöiden keskinäisten sopimushintojen kaudella oli ns sorvilisän maksaminen eräs keino korottaa 
hintaa (Kilpailuviraston kirje markkinaoikeudelle 2006, s. 28 ja 39). Laajasti käytetty puunmyyjän 
palkitsemisen keino lienee nykyisinkin metsänkasvatustöiden alihinnoittelu. Kirjoittajalle on lähetetty kaksi 
puun pystykaupan sopimusta, joissa puun ostajayhtiö sitoutuu tekemään hakkuualueen maanmuokkauksen 
ilmaiseksi.
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esimerkki nomenklaturasta 

Metsälautakunnan (-keskuksen) jäsenenä ja puheenjohtajana useita vuosikymmeniä 

vuoteen 1999 saakka toiminut metsänomistaja kertoo myyvänsä tukkipuun toimitus-

kaupalla, mikä tavalliselle metsänomistajalle on tehty vaikeaksi toimituspuun matalal-

la hinnalla. Entinen puheenjohtaja myi vuonna 2000 eri laatuisia tukkeja, pylväitä ym. 

erikoispuutavaran lajeja 15 eri ostajalle. Mäntytukit hakkasi metsuri ja metsänomistaja 

kuljetti itse puut maataloustraktorilla. Mäntytukin keskimääräisen hinnan metsän-

omistaja arvioi alkavan nelosella1351. Kun mäntytukin keskihinta toimituskaupassa oli 

samana vuonna ko. metsäkeskuksen alueella 297,60 mk/m3 (50,12 €)1352, sai entinen 

puheenjohtaja ainakin 35 prosenttia keskimääräistä korkeamman mäntytukin hinnan. 

Entinen puheenjohtaja myös harjoittaa suositusten vastaista metsätaloutta. Hän 

uudistaa metsät luontaisesti, kasvattaa taimikot metsäkeskuksen antamia ohjeita 

tiheämpinä ja ohjeiden vastaisesti jättää taimikoihin ylispuita. Kesähakkuita hänen 

metsässään ei tehdä. Silti hän vastustaa kesähakkuiden kieltämistä, koska teollisuus 

tarvitsee tuoretta puuta kesällä ja kesähakkuiden kieltämisestä kärsisivät erityisesti 

koneyrittäjät1353.

Politiikkaan vaikuttamisen yhtenä keinona on metsäalan hallinnon ym. luottamus-
mieselimien jäseniksi pyritty saamaan valtakunnan ja/tai maakunnan poliittisia vai-
kuttajia. Tapion hallintoelimien jäseninä ministerin tasoisina vaikuttajina ovat olleet 
muiden muassa maalaisliittolaiset ministerit Kusti Eskola, Toivo Ikonen, Viljami 
Kalliokoski, K.E. Linna, Martti Miettunen ja Sulo Suorttanen sekä sosiaalidemo-
kraatit Väinö Tanner, Matti Lepistö ja Rafael Paasio. Työtehoseuran valtuuskunnan 
puheenjohtajana toimi vuonna 2007 valtiosihteeri Raimo Sailas ja johtokunnan 
puheenjohtajana hallintoneuvos Lauri Tarasti. Päättäjien metsäakatemian neuvot-
telukunnan puheenjohtajana oli vuonna 2008 Raimo Sailas.

8.1.2  hallinTo-organisaaTion iTsenäisyyden suojelu

Metsänomistajien luottamusmiesten merkitys metsätalouden organisaatioiden 
suojakilpenä tuli näkyviin, kun julkisen vallan taholta tehtiin 1980-luvun lopulta 
alkaen useita metsäorganisaatioiden uudistamisen ehdotuksia1354. Niiden keskeinen 
tavoite oli metsäorganisaatioiden itsenäisyyden lopettaminen ja maa- ja metsäta-

1351 Metsälehti 2.6.2000

1352 Metsätilastollinen vk. 2001, s. 160

1353 Maaseudun Tulevaisuus 15.1.2000

1354 Viitala, J. 2004, s. 203-242
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louden viranomaistehtävien yhdistäminen samalle valtion organisaatiolle. Metsän-
hoitajakunta torjui ehdotukset pontevasti, sillä eturyhmien itsenäinen hallinto on, 
niin kuin edellä todettiin, metsänhoitajille kruununjalokiveen verrattava arvo1355. 
Torjumista motivoi sekin, että itsenäisyyden menettämiseen liittyi uhkakuvaksi 
mielletty yhdistäminen maatalouden kanssa samaan organisaatioon. 

Uudistusten torjumisessa metsälaitosten luottamusmiehet varauksetta tukivat 
metsänhoitajien pyrkimyksiä. Kun hallinnon uudistamisessa syntyi valtataistelua 
neljän laitoksen eli maatalouden hallinnon, Metsähallituksen, Tapion ja maakun-
nallisten itsehallinnon laitosten välillä, niin voiton perivät luottamusmiesten suo-
jakilpeä hyväkseen käyttäneet maakunnalliset laitokset. 

Vastatoimenpiteenä julkisen vallan jatkuville metsäorganisaatioiden uudistami-
sen toimenpiteille Tapiossa valmisteltiin ehdotus metsäorganisaatioiden kehittämi-
sestä. Tapion tavoitteena oli metsäkeskus- ja metsälautakuntaorganisaation säilyt-
täminen itsenäisenä organisaatiolinjana ja saattaminen mahdollisimman vahvaksi 
ulkopuolisia voimia vastaan1356. 

Siinä tarkoituksessa Tapio käynnisti toimenpiteet metsähallituksen syrjäyttämi-
seksi yksityismetsätalouden keskusviraston asemasta. Tapion ja metsähallituksen 
välinen kiistely yksityismetsätalouden johtamisesta oli jatkunut vuosikymmeni-
en ajan. Tapion tavoite toteutui vuonna 19911357. Tehtävä vaati Viitalan mukaan 
voimakasta lobbausta, sillä puolueista erityisesti SDP tavoitteli Metsähallituksesta 
yksityismetsätalouden keskusvirastoa ja julkisoikeudellisten tehtävien ottamista 
pois Tapiolta ja Skogskulturilta. Lobbauksen kohteina oli Viitalan mukaan lähes 
sata henkilöä.

Metsätalouden ja maatalouden organisaatioiden yhdistämistä Tapio pyrki tor-
jumaan vuonna 1992 ehdotuksella organisaatioksi, joka olisi lopettanut alueellisten 
hallintoyksiköiden itsenäisyyden, mutta säilyttänyt sen valtakunnallisella tasolla. 
Maa- ja metsätalousministeriö ryhtyikin valmistelemaan organisaatioiden uudis-
tamista Tapion esityksen pohjalta.

Ehdotus ei toteutunut, sillä sitä ryhtyivät vastustamaan erityisesti metsälauta-
kuntien johtajat, jotka saivat tuekseen metsälautakuntien luottamusmiehet ja myös 
oman ammattiliittonsa Metsänhoitajaliiton. Samansisältöinen hallinnon uudistus 
kuitenkin toteutettiin vuonna 2011. Siinä säilytettiin edelleen korporatiivinen hal-
lintomalli1358. 

Metsäorganisaatioiden suojelun tehokkuus tuli havainnollisesti näkyviin 
1990-luvulla valmistellussa ja toteutetussa hallinnon uudistuksessa. Edellä ker-
rottiin, kuinka metsänhoitajien yhteisö ”käveli valtioneuvoston ylitse” ja sivuutti 

1355 Hahtola 1986, s. 5

1356 Viitala, J. 2004, s. 223

1357 Viitala, J. 2004, s. 210

1358 Laki Suomen metsäkeskuksesta 418/2011
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sen periaatepäätöksen hallinnon organisaatioksi. Periaatepäätöksessä oli edellytetty 
metsäalan ja maatalousalan organisaatioiden yhdistämistä. Eduskunnalle kuitenkin 
esitettiin ja eduskunta hyväksyi metsänhoitajien haluaman organisaatiomallin, jossa 
metsäalalla edelleen säilytettiin itsenäiset korporatiiviset hallintoelimet..

Lakiesityksen esitteli valtioneuvostolle maa- ja metsätalousministeri Kalevi 
Hemilä, joka aiemmin oli voimakkaasti vaatinut maa- ja metsätalouden hallinto-
organisaatioiden yhdistämistä. Hemilä kutsuttiin vuonna 2003 Suomen metsäte-
ollisuuden keskusliiton johtajaksi.

Hallinnon uudistus näyttää epäonnistuneen. Maa- ja metsätalousministeriön 
HAUS kehittämiskeskus Oy:ltä tilaamassa raportissa tuodaan esille vakavia puuttei-
ta sekä Tapion ja maa- ja metsätalousministeriön välillä että Tapion ja alueellisten 
metsäkeskusten välillä1359. Kun organisaatiouudistuksessa Tapio oli syrjäytetty uu-
sien metsäkeskusten ohjaustehtävästä, metsäkeskukset olivat perustaneet Tapion 
tilalle epävirallisen yhteistyöryhmän. 

Raportin julkistamisen jälkeen metsäkeskusten yhteistyöryhmä virallistettiin, 
sillä se määrättiin koordinoimaan metsäkeskusten kehittämishankkeita yhdessä 
kehitysjohtajaksi nimetyn henkilön kanssa. Yhteistyöryhmästä tuli uusi organi-
saatioporras. Viitalan mukaan siinä tapahtui niin, että kun oli tarkoituksena siirtyä 
3-portaisesta 2-portaiseen organisaatioon, tuloksena oli pikemminkin siirtyminen 
3-portaisesta osin jopa 4-portaiseen organisaatioon1360.

8.1.3  meTsäorganisaaTion suojelu meTsänomisTajien  
 eTujärjesTössä

MTK:n sisällä esiintyi Viitalan1361 mukaan 1960- ja 1970 -luvuilla voimakkaita ristirii-
toja maatalouspuolen ja metsäpuolen välillä. Metsäpuolen katsottiin muodostuneen 
liian erilliseksi muusta järjestöstä varsinkin, kun sillä oli omat päätöksentekoeli-
mensäkin, metsävaltuuskunta ja metsävaliokunta. MTK:ssa ryhdyttiinkin vuonna 
1967 valitun uuden toiminnanjohtajan Heikki Haaviston johdolla toimenpiteisiin 
maatalous- ja metsäpuolen lähentämiseksi toisiinsa. Se herätti vastustusta metsä-
puolen edustajissa.

Maatalouspuolen metsäpuolta heikentävinä toimenpiteinä Viitala mainitsee 
muun muassa metsävaltuuskunnan sääntöjen muuttamisen vuonna 1968 siten, 
että maataloustuottajain liittojen puheenjohtajat tulivat metsävaltuuskunnan jä-
seniksi metsänhoitoyhdistysten liittojen edustajien rinnalle1362. 

1359 Viitala, J. 2004, s. 241

1360 Viitala, J. 2004, s. 242

1361 Viitala, J. 2002, s. 63

1362 Viitala, J. 2002, s. 63
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Maatalouspuolen tyytymättömyys metsäpuoleen kasvoi, kun vuosien 1971-1972 
kuitupuun hintasuositussopimuksessa alimitoitettu hankintalisä romahdutti han-
kintakaupat. Metsäpuolen katsottiin myötäilevän liikaa teollisuutta. Lisäksi metsän-
hoitoyhdistysten liitot katsottiin heikoiksi ja metsänhoitoyhdistykset enemmänkin 
piirimetsälautakuntien etupiiriin kuin metsänomistajajärjestöön kuuluviksi. MTK:n 
maatalouspuolella alettiin suunnitella metsävaltuuskunnan lakkauttamista ja met-
säpuolen elimien liittämistä maatalouspuolen elimiin. Samalla olisi myös metsän-
hoitoyhdistysten liitot yhdistetty maataloustuottajain liittoihin1363. 

Maatalouspuolen ja Metsäliiton vaikutusta metsäpuoleen lisäsi myös vuonna 
1972 hyväksytty puun markkinoinnin kehittämissuunnitelma, joka sisälsi myyjä-
puolen hintaneuvottelu- ja päätöksenteko-organisaation uudistamisen. Jälkimmäi-
seen sisältyi ehdotus maakuntiin perustettavista metsäkaupallisista liittotoimikun-
nista, joissa olisi ollut mukana metsänhoitoyhdistysten liiton hallituksen lisäksi 
myös maataloustuottajain liiton johtokunnan työvaliokunta sekä Metsäliiton luot-
tamusmiesedustus. Taustalla olivat järjestöllisen vahvistamisen ohella maatalous-
puolen intressit ja sen tuntema luottamuspula metsäpuolta kohtaan1364. 

Luottamuspula MTK:n maatalous- ja metsäpuolen välillä oli molemminpuo-
linen. Muutamissa maakunnissa metsänhoitoyhdistysten liitot suhtautuivat niin 
penseästi maatalouspuolen mukaantuloon puukaupallisten asioiden päätöksen-
tekoon, että niissä ei moniin vuosiin haluttu muodostaa esitettyjä yhteisiä elimiä, 
metsäkaupallisia liittotoimikuntia. 

Vastatoimena maatalouspuolen toimenpiteille eteläisten metsänhoitoyhdis-
tysten liittojen toiminnanjohtajat ryhtyivät valmistelemaan suunnitelmia liittojen 
erottamiseksi MTK:sta ja erillisen keskuselimen, ”Valtakunnan metsänomistajien 
liiton”, perustamiseksi1365. Siitä kerrottiin edellä metsänomistajien organisaatioiden 
kuvauksen yhteydessä.

Konkreettinen seuraus MTK:ssa jo ainakin vuodesta 1968 alkaen vallinneista 
sisäisistä jännitteistä oli MTK:n metsäpoliittisen osaston päällikön, Yrjö Hassin, 
siirtyminen vuoden 1973 keväällä Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton palve-
lukseen1366. 

Viitala ei kerro MTK:n metsäpuolen luottamusmiesten asenteita maatalous- ja 
metsäpuolen jännitteisiin suhteisiin. On kuitenkin viitteitä siitä, että metsäpuolen 
luottamusmiehet myös metsänomistajien etujärjestössä MTK:ssa puolustivat met-
säorganisaatioiden itsenäisyyttä metsänomistajien itsehallintona1367. Toimihenkilöt 
löysivät helposti tukea metsänhoitoyhdistysten liittojen valitsemilta metsävaltuus-

1363 Viitala, J. 2002, s. 64

1364 Viitala, J. 2002, s. 64

1365 Viitala, J. 2002, s. 66

1366 Viitala, J. 2002, s. 66

1367 Aho 1984 ja 1985
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kunnan jäseniltä ja maakunnissa yhdistysten liittojen luottamusmiehiltä. Muuten 
tuskin olisi voitu torjua MTK:n johdon alulle panemia pyrkimyksiä. Ei myöskään 
ole luultavaa, että eteläisten liittojen toiminnanjohtajat olisivat ilman luottamus-
miesten tukea valmistelleet liittojen eroamista MTK:sta ja erillisen keskuselimen 
perustamista.

8.1.4  korporaaTioiden halliTsema meTsäTalous - valTio valTiossa

Yhteenvetona hallinto-organisaatiosta Viitala toteaa, että metsäkeskuksista on tullut 
kuin valtioita valtiossa. Ne kykenevät koko maan kattavalla lobbauksellaan saamaan 
riittävän määrän poliitikkoja kulloinkin sopiviksi katsotuista puolueista tukemaan 
uudistuksia vastustavaa linjaansa1368. Lobbauksen tehokkuuden Viitala kirjoittajan 
tavoin katsoo metsänomistajien luottamusmiesten ansioksi1369. Luottamusmiehet 
ovat paikkakuntien ja maakuntien vaikuttajahenkilöitä ja heidän määränsä nousee 
tuhansiin1370. 

Myös päivälehtiin pakinoita kirjoittanut nimimerkki J. Juteini (tiettävästi Paa-
vo Nikula) näkee luottamusmiesten merkityksen hallinnon suojelijoina. Hänen 
mukaansa ”yksityismetsien hallinnon luottamusmiespohja avaa hyvät yhteydet 
poliittisiin vaikuttajiin ja näin voidaan rakentaa suojamuuri alkeellisiakin uudis-
tuksia vastaan. Esimerkiksi taimimyyntiin pätee sama, minkä Urho Kekkonen 
totesi kuntainliittojärjestelmästä: pirukaan ei ota siitä selvää”. Myös hallinnon 
järjestämisen perusperiaate toimeenpanon ja valvonnan eriyttämisestä toimii huo-
nosti niin valtion kuin yksityismetsienkin hallinnossa, Juteini kirjoittaa1371. 

Lobbauksen rahoitus ei aiheuta ongelmia. Hallinnon varoja voidaan käyttää lob-
baukseen ilman rajoituksia, sillä hallinto on taloudellisesti itsenäinen. Myös metsä-
yhtiöt lienevät halukkaita tarjoamaan tukeaan sekä lobbauksen toimenpiteissä että 
rahoituksessa, sillä ne tukevat metsäkeskusten itsenäisyyttä1372. Metsäteollisuuden 
rahoitustuesta lisää seuraavassa tiedotusta käsittelevässä luvussa.

Viitala laajentaa hallinto-organisaation suojelun yleiseksi metsäalan organi-
saatioiden suojeluksi. ”Miltei kaikkien metsätalouden tahojen perusasenteena on 
säilyttää ... mieluummin raskaatkin organisaatiorakenteet runsaine valtion mää-

1368 Viitala, J. 2004, s. 243

1369 Viitala, J. 2004, s. 228

1370 Metsäkeskuksissa on varsinaisia ja varajäseniä yhteensä 198 henkilöä (Laki 1474/1995). Metsänhoitoyhdistysten 
valtuustoihin valittiin 2500 jäsentä vuonna 2008 (Maaseudun Tulevaisuus 2.1.2009). Osuuskunta Metsäliiton 
hallituksessa, hallintoneuvostossa, edustajistossa ja piiritoimikunnissa oli vuonna 2005 jäseninä 258 henkilöä 
(Metsäliiton ostoesimiehet ja luottamushenkilöt 2005). Muillakin yhtiöillä lienee ollut kanta-asiakasklubeja, 
esimerkiksi Yhtyneet Oy:n Sinetti-klubi Keski-Suomessa (Karjalainen, H. 1985).

1371 Nimimerkki J. Juteini 1984

1372 Viitala, J. 2004, s. 227
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rärahoineen ja henkilömäärineen kuin keventää niitä”1373. Viitalan havaitsema 
perusasenne tukee tässä tutkimuksessa tehtyä havaintoa yhdenmukaisesta kult-
tuurista kaikissa metsäalan laitoksissa. Metsänhoitajien ammattikulttuuriin liittyvä 
tiivis yhteishenki yhdessä korporatiivisen ohjausjärjestelmän antamien vahvojen 
vallankäytön keinojen kanssa on voinut nostaa ammattikunnan hyvinvoinnin ta-
voitteet etualalle kaikissa laitoksissa. 

Sen vuoksi valtio valtiossa -kuvausta ei voida rajoittaa vain metsätalouden hal-
lintoon. Oikeampaa on puhua metsäalasta valtiona valtiossa. Se voidaan kuvata 
”liittovaltioksi”, joka koostuu kolmesta ”osavaltiosta” eli korporatiivisesta hallin-
nosta, MTK:n metsäosastosta ja yhtiöiden metsäosastoista. Sitä kuvattiin edellä 
organisaatioiden järjestämisen yhteenvedon luvussa (Luku 5.7). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että metsänhoitajien yhteisön 1900-luvun ensim-
mäisellä puoliskolla luoma metsänomistajien ohjausjärjestelmä on osoittautunut 
teräksenlujaksi. Järjestelmä on ikään kuin panssaroitu luottamusmiehillä ulko-
puolisia hyökkäyksiä vastaan niin lujaksi, että sitä ei pysty horjuttamaan maan 
hallituskaan. Luottamusmiesten lisäksi järjestelmän vahva suojauksen elementti 
on massiivinen tiedotus, jota kuvataan seuraavassa luvussa.

8.2  Metsätalouden tiedotus

8.2.2  TiedoTuksella yhTeiskunTaan hurmoksen ilmapiiri

Tiedotus- ja suhdetoiminta määritellään markkinointiviestinnän yhdeksi muodoksi, 
jolla pyritään kehittämään yhteistyötä yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Tiedo-
tus- ja suhdetoiminta voidaan jakaa ulkoiseen tiedottamiseen ja sisäiseen tiedot-
tamiseen. Ulkoisessa tiedottamisessa hoidetaan suhteita yrityksen ulkopuolisiin 
sidosryhmiin. Sisäisellä suhdetoiminnalla panostetaan yrityksen sisäisiin sidos-
ryhmiin1374. Kuten aiemmin on todettu, tämä tutkimus kohdistuu organisaatioiden 
ulospäin suuntautuvaan toimintaan ja niin muodoin tiedotuksessakin ulkoiseen 
tiedottamiseen. 

Metsätiedotuksen pitkää perinnettä Suomessa kuvaa se, että kaikki yhteiskun-
nallinen tiedotus on saanut alkunsa sota-ajan metsäpropagandasta. Jyrki Pietilä 
kertoo, että maahan oli sota-aikana perustettu neuvottelukunta, jonka tarkoitukse-
na oli propagandan keinoilla ylläpitää riittäviä hakkuita polttopuun ja teollisuuden 
puun tarpeisiin. Neuvottelukunnan jäsenistö koostui valtionelinten tiedotushenki-

1373 Viitala, J. 2004, s. 244

1374 Wikipedia
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löistä, jotka järjestäytyivät vuonna 1947 Tiedotusmiehet ry:ksi. Se oli toinen Suomen 
tiedottajien liiton edeltäjistä1375. 

Tiedotus on yksi vallankäytön muoto. Tiedotuksessa organisaatiot käyttävät 
asenteiden ohjausvaltaa, jolla pyritään muuttamaan toimijoiden uskomuksia. Vallan 
teorian mukaan asenteiden ohjausvalta on organisaatioiden tärkein vallankäytön 
väline nykyisessä yhteiskunnassa1376.

Kun maan talouselämä sodan jälkeen normalisoitui, metsätalouden organisaa-
tiot ottivat tiedotuksen metsätalouden ohjauksen keinoksi. Tiedotuksen kohteena 
olivat ensisijaisesti metsänomistajat, mutta niiden rinnalla myös poliittiset toimijat 
ja tiedotusvälineet. Metsänomistajiin kohdistuva tiedotus liittyi neuvontaan, jota 
on käsitelty edellä. Tässä luvussa käsitellään tiedotusta yleisesti.

Tiedotusta varten on metsäalalla vahva koneisto. Tapio, metsäkeskukset ja met-
sänhoitoyhdistykset ovat ensi sijassa tiedotuslaitoksia, sillä tiedotus nähdään met-
sätalouden edistämisen pääkeinoksi. Muita tiedotuslaitoksia ovat muiden muassa 
Suomen Metsäyhdistys, Suomen metsäsäätiö, Päättäjien metsäakatemia, pankkien 
metsäklubit, metsäyhtiöiden ja -laitosten tiedotusyksiköt ym. Maa- ja metsätalous-
ministeriökin osallistuu tiedotukseen mainosluonteisilla julkaisuilla.

Tiedostuksen rahoitus ei aiheuta ongelmia. Tapiolle, metsäkeskuksille ja metsän-
hoitoyhdistyksille tiedotus on toimeen kuuluvaa työtä. Metsäalan tiedotuslaitokset, 
kuten Suomen Metsäyhdistys (SMY) ja Päättäjien metsäakatemia ovat metsäalan 
laitosten ja metsäteollisuuden yhteisesti kustantamia laitoksia. Metsäteollisuuden 
Keskusliitto toteutti vuosina 1983-1986 ”Suomi elää metsästä” –kampanjan, jonka 
kustannukset olivat 25 miljoonaa markkaa1377. Aiempinakin vuosina tiedotukseen 
käytetyt rahamäärät olivat olleet suuria. Edellä kerrottiin, kuinka Puunjalostus-
teollisuuden Keskusliiton kirjanpidossa erillisen ”Tutkimus- ja valistusrahaston” 
budjetti oli 1950-luvulla Keskusliiton varsinaista budjettia suurempi.

Mittavalla mainonnalla yhteiskuntaan on luotu uskonnollista hurmosta muis-
tuttava ilmapiiri Suomesta metsäalan huippumaana1378. Hurmokselle on ominaista 
vakaumus toimihenkilöiden puhtaista tarkoitusperistä ja opinkappaleilla saavute-
tuista tuloksista, mitkä estävät ongelmien näkemisen. Poliittiset vaikuttajat sulkevat 
korvansa kriittiseltä arvostelulta, torjuvat vakaumusta horjuttavan faktatiedon har-
haoppina ja haluavat kuulla vain vakaumusta vahvistavia käsityksiä niitä tarjoavilta 
ammattimiehiltä. Tuloksena on alussa todettu tilanne; samanaikaisesti, kun metsä-
talous on sekasortoisessa tilassa, yhteiskunnassa vallitsee käsitys mallikelpoisesta 
perhemetsätaloudesta. 

1375 Pietilä, J. 1987. Tiedottaminen alkoi Metsätalolta. Metsälehti 8.10.1987.

1376 Galbraith 1984, s. 18

1377 Kulha 2003, s. 172

1378 Pekka Airaksinen kirjoittaa: ”Suomi on metsäalalla maailman huippumaita (Airaksinen 1999).
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Hurmoksen ilmapiirin luominen alkoi edellä mainitulla Metsämarssilla 1950-lu-
vun alussa. Marssiin osallistui maan ylin johtokin. Metsämarssilla luotiin ilmapiiri, 
joka teki mahdolliseksi edellä kerrotun kansalaisten omistusoikeuksien loukkauksen 
yksityismetsälain väärällä tulkinnalla. Tapion kirjeessä, jolla väärä tulkinta aloitet-
tiin, todetaan, että ”metsämarssi ja muu propaganda” ovat lisänneet mahdolli-
suuksia tehostaa yksityismetsälain säännösten valvontaa1379. Holopainen nimittää 
metsänomistajien neuvontaa ”tulivalmisteluksi”, jolla metsänomistajia valmenne-
taan ottamaan vastaan ammattimiesten neuvoja ja palveluja1380.

Hurmoksellinen ilmapiiri yhteiskunnassa kasvoi 1960-luvulla lähes rajattomiin 
mittoihin, kun maatalouden ylituotantoa ruvettiin supistamaan ja samanaikaisesti 
valtakunnan metsien IV inventointi viittasi metsien puuston ja kasvun alentumi-
seen. Poliittisille päättäjille annettiin kuva metsätalouden tehostamisesta ratkaisuna 
kumpaankin ongelmaan: keinona nostaa viljelijäväestön työllisyyttä ja tulotasoa ja 
samalla turvata metsäteollisuuden raakapuun saanti. 

Vaikka tulokset työllisyyden ja tulotason osalta eivät vastanneet lupauksia, tiedo-
tuksessa annettiin tuloksista positiivinen kuva. Metsäkoneiden käyttöönotto ilmoi-
tettiin puunkorjuun rationalisoinnin vaatimaksi välttämättömäksi tapahtumaksi, 
jolla turvattiin puun kantohinnan korkea taso. Sitä paitsi sen kerrottiin johtuneen 
maatalouden koneellistamisesta. Metsäkoneet tarvittiin hevosten tilalle, kun trak-
toreihin siirtyneiltä maatiloilta ei enää saatu hevosia puun maastokuljetukseen. 
Maataloustraktori ilmoitettiin puunkorjuuseen soveltumattomaksi koneeksi. 

Metsäala ylläpitää hurmoksen ilmapiiriä muun muassa piilottamalla ongelmat 
metsätalouden kehittämisen ohjelmissa. Kun yleensä markkinataloudessa toimialan 
kehittämisen suunnittelu alkaa lähtökohdan selvittämisellä, niin metsäalalla kehit-
täminen alkaa usein visiolla. Lähtökohtatilanteen arviointi puuttuu usein kokonaan 
tai on pinnallista yksittäisen ongelman, esimerkiksi työvoimatilanteen kuvausta1381. 
Myös kansallisen metsäohjelman 2010 lähtökohtana oli visio1382 tilannearvioinnin 
sijasta. Ohjelman taustaraporteissakin1383 nykytilanteen arviointi on pinnallista. 

Myöskään metsänomistajien etujärjestön MTK:n tavoiteohjelmassa1384 vuodelta 
1999 ei analysoida nykytilaa ja sen ongelmia, vaan kuvaillaan tulevaisuuden ta-
voitetilaa ja strategisia linjoja vuosille 2000-2003. Esimerkiksi puumarkkinoiden 
tavoitetilan kuvauksessa ”hankintapuun asema puumarkkinoilla on tasavertainen 
pystykaupalla myytävän puun kanssa”. Puumarkkinat ovat kuitenkin kehittyneet 
päinvastaiseen suuntaan MTK:n tuella.

1379 Tapion pysyväiskirje n:o 1, 8.9.1952

1380 Holopainen, V. 1957, s. 162

1381 Kolström 2005, s. 96

1382 Kansallinen metsäohjelma 2010, s. 8

1383 Esim. Hakkarainen 1999, s. 49

1384 Metsänomistajaorganisaation strategia vuosille 2000-2003, s. 5
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Hurmoksen ilmapiiriä vahvistetaan näköhavainnoilla, väärinkäyttämällä fakto-
ja ja käyttämällä hyväksi menestyvän metsäteollisuuden sädekehävaikutusta. Vil-
jelyn tehokkuutta todistellaan näköhavainnoilla onnistuneista viljelytaimikoista. 
Puunkorjuun tehokkuutta todistellaan näköhavainnoilla tietokoneilla varustettujen 
metsäkoneiden hakkuutyöstä.

Sädekehävaikutus on psykologiassa käytetty asenteisiin liittyvä termi. Se tarkoit-
taa positiivista leimaa, jonka ihminen voi saada yhden ominaisuuden perusteella 
ja joka vaikuttaa muidenkin ominaisuuksien tulkintaan. Jos ihminen on yhdessä 
asiassa hyvä, hänen oletetaan olevan hyvä muissakin asioissa1385.

Metsäteollisuuden ympärille on muodostunut sädekehä sen ansiosta, että sel-
luloosa- ja paperiteollisuus on kansainvälisesti kilpailukykyistä ja tuotteet korkea-
tasoisia. Sädekehän vaikutuksesta oletetaan metsäyhtiöiden puunkorjuun olevan 
yhtä tehokasta kuin jalostuksenkin. Sädekehä ulotetaan myös puun kasvatukseen 
viittaamalla metsävarojen lisääntymiseen. Kun Suomella on vielä metsäkoneiden 
valmistamisessa suuri markkinaosuus, joka on luotu velvoittamalla koneyrittäjät 
käyttämään erikoiskoneita, on metsäteollisuuden sädekehä ulotettu metsäalan ja 
puunjalostuksen kaikille osa-alueille.

8.2.2  TiedoTuksen sääTely 

8.2.2.1  Tiedotuksen ammattilainen: metsäkeskustelu stalinistista

Kokenut toimittaja nimittää metsäkeskustelun tasoa stalinistiseksi. Hän kertoo (v. 
1991) kokeneensa oudon ilmiön. ”Meni haastattelemaan ketä tahansa metsäam-
mattilaista, tämä valalla vannotti sisällyttämään juttuun sanat: ’asiallisuutta 
metsäkeskusteluun’. ... Viidennen haastattelun jälkeen tyhminkin oivalsi, että ky-
seessä oli kauko-ohjattu mielipiteenmuokkaus. ... Haastateltavat itsekin alkoivat 
punehtua ja vääntelehtiä vakuuttavasti, kun oli pakko taas kerran sanoa: ’asial-
lisuutta metsäkeskusteluun’ ”.

Toimittaja jatkaa, kuinka nuo kaksi sanaa viestivät lukijoille ensinnäkin, että 
metsäasioissa on vain yksi totuus ja se on ainoastaan harvojen ja valittujen hallus-
sa. Toiseksi ne kehottavat uskomaan ja tottelemaan sokeasti harvoja ja valittuja. 
Kolmanneksi ne viestivät kaikille omia aivojaan käyttäville metsäkeskustelijoille 
viestin: turpa kiinni tai muuten ... Tämä tällainen on silkkaa stalinismia. Vielä viisi 
vuotta sitten (v. 1986, kirj. lisäys) yksikään ihminen itäisessä naapurissa ei epäillyt 
puolueen kaikkitietävyyttä. Oli taatusti ”asiallisuutta metsäkeskustelussa”.

1385 Sädekehä vie vääriin tulkintoihin (Sutinen 2007)
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Toimittajan pitkä kirjoitus julkaistiin ”Metsä ja Puu” -lehdessä, jonka julkaisemi-
nen lopetettiin seuraavana vuonna1386. Oliko lopettaminenkin kauko-ohjattua, sillä 
sen jälkeen metsäalalla ei ole ollut keskusteluareenaa, jossa toimittajan kirjoituksen 
kaltaista arvostelua voitaisiin esittää?

Toimittajan havainnot ovat ajankohtaisia 2000-luvullakin. Eräs toimittaja teki 
poliisille tutkintapyynnön Metsähallituksen tiedottajasta1387. Tiedottaja oli lähettänyt 
toimittajan Seura-lehdessä olleen kirjoituksen johdosta lehdelle sähköpostiviestin, 
jossa kertoi, kuinka N:n raporteissa tosiasioilla on vain marginaalinen rooli ja kuinka 
uhkauksia on sadellut erimieltä oleville. Tiedottaja kertoo tuntuvan masentavalta, 
”että te siitä huolimatta annatte N:lle palstatilaa” ja kertoo ihmettelevänsä, ”että 
edelleenkin kritiikittömästi julkaisette hänen juttujaan. ... Ainakaan lehden sivuille 
kaikkea ei ole syytä päästää”1388. 

Tässä toinen esimerkki. Kun eräs pakinoitsija (v. 2008) oli arvostellut myön-
teisesti dokumenttielokuvaa Ylä-Lapin metsistä, hän havaitsi, että oli ”sohaissut 
tabua nimeltä Ylä-Lapin metsät - niin ja kaikki muutkin metsät”. Hän kuvaa, 
kuinka hänen tietämystään metsistä ”lisäsivät sakean lukemattomat ’tahot’ ja vie-
lä lukuisammat yksityiset metsätietoiset. Sähköposti meni tukkoon”. Hän kertoo 
myös toimittajatoveristaan, joka oli 1970-luvulla tehnyt metsäpoliittisen elokuvan 
ja sai sen vuoksi ”juosta ja lujaa, ellei halunnut tulla skalpeeratuksi”1389.

Myös lukijoiden kriittisen kirjoituksen julkaiseminen voi aiheuttaa paheksumi-
sen ”aiheettoman” metsätalouden arvostelun julkistamisesta. Erään pankin asiakas-
lehdessä julkaistiin kriittinen kirjoitus metsätaloudesta ja pyydettiin siitä lukijoiden 
kannanottoja1390. Kirjeitä tuli 120, mutta luvattu keskustelu typistyi sivun mittai-
seksi referaatiksi ja päätoimittajan ilmoitukseksi kyselijälle, ettei metsäkeskustelu 
nyt jatku. Päätoimittaja oli kertonut kyselijälle painostuksesta ja uhkauksista1391. 
Myös minun kirjoitukseni ovat toimittajien kertoman mukaan joskus aiheuttaneet 
paheksuvia yhteydenottoja toimitukseen.

Internetin tulon myötä on alettu esittää vaatimuksia ”stalinistisen” metsäkes-
kustelun syventämisestä ”kiinalaiseksi” internetin keskustelujen sensuroinniksi. 
Länsimaissa lienee ainutlaatuista, että internetin keskustelupalstalla vaaditaan 
palstan ylläpitäjää kieltämään jostakin aiheesta keskusteleminen. Sitä kuitenkin 
vaadittiin, kun ehdotin pystykauppojen lopettamista Metsälehden ”Kysy & vastaa” 
-keskustelupalstalla.

1386 Tuomi-Nikula 1991, s. 38

1387 MH:n tiedottajasta tutkintapyyntö

1388 Kristiina Vuopalan sähköpostiviesti Jouni Flinkkilälle 21.3.2000

1389 Suomalaiset tabut (Moring 2008)

1390 Avohakkuut tuhoavat Suomen talouden ja tulevaisuuden (Kiviharju, H. 1987)

1391 Metsäkeskustelu katkaistiin (Vironen 1987)
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Re:Pystykaupat lopetettava

Poistakaa jo tämä ketju, alkaa heti v.....amaan kun näkee keskustelun otsikon. Taitaa 

tämä vaara olla varsinainen trolli, tosin tässä sorrun itsekkin sitä ruokkimaan, mutta on 

tämä vain niin älytön juttu!?!?!??! 

torspo, 06.11.2006 21:46:00

Re:Pystykaupat lopetettava 

Metsälehti hei, nyt on olemassa se vaara, että joku uskoo Vaaran väärää informaatiota, 

ja voi näillä ohjeilla toimia jopa omien etujensa ( € ) vastaisesti omassa puukaupas-

saan. 

ei päätä - ei häntää, 21.11.2006 14:55:54

Paheksumista metsätalouden arvostelusta on voitu ilmaista myös lehtiin kirjoitta-
jan työnantajalle. Seuraavassa esimerkkitapauksessa tosin arvostelua ei edes ollut, 
mikä kertoo ”stalinistisesta” vainoharhaisuudesta nähdä olematontakin arvostelua.

Eräs maanviljelysseuran neuvoja vertasi vuonna 1966 paikallisen maatalouden 
ja metsätalouden neuvojien määriä ja palkkoja kirjoituksessa, jonka otsikkona oli 
”Mistä johtuu maatalousneuvonnan alennustila”. Hän päätyi tulokseen, että maa-
talouden neuvonta on ajan hengen mukaisesti sysätty alennustilaan. Arvostelua 
metsätalouden toiminnasta, miehityksen määrästä tai palkoista hän ei esittänyt1392. 

Metsälautakunta katsoi kirjoituksen erittäin räikeäksi hyökkäykseksi yksityis-
metsätaloutta vastaan ja otti sen virallisessa kokouksessa käsiteltäväksi päätösasia-
na. Kokous katsoi, että kirjoittaja pyrkii saattamaan yksityismetsätalouden huonoon 
valoon ja päätti lähettää neuvojan työnantajalle kirjoitusta paheksuvan kirjeen. 
Kirjeessä maanviljelysseuran johtokunnalle metsänhoitolautakunta toivoo tällaisen 
kirjoittelun loppumista eli epäsuorasti ehdottaa mielipiteen ilmaisemisen kieltä-
mistä, sensuuria1393.

Metsäalan tutkijakin näkee metsätalouden arvostelun suomalaisen tietoyh-
teiskunnan sairautena, joka ilmenee ”objektiivisen tiedon vastustamisena”. Lapin 
metsäninventoinnin tulosten julkistamistilaisuudessa tutkija kertoo, että tiedon 
tuottamista ja tulosten tiedottamista koskevaa häirintää on esiintynyt myös Lapin 
metsien inventoinnin ympärillä. Sairausasteen vakavuusaste tuli hänen mukaansa 
hyvin esiin radion ”Lapin luontoretki” ohjelmassa1394.

”Tervettä” tiedotustoimintaa voidaan tiedotusvälineissä harjoittaa omaehtoises-
tikin rajoittamalla metsätalouden arvostelua. Erään pakinoitsijan mukaan ”joiden-

1392 Nimimerkki P.H. (Paavo Hautala) 1966. Mistä johtuu maatalousneuvonnan alennustila?

1393 Pöytäkirja N:o 12/66 Koillis-Suomen metsänhoitolautakunnan kokouksesta 3.11.1966. Liite 1.

1394 Roskaväkeä metsässä. Lapin Kansa 26.2.1985.
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kin tieteellisten ... toisinajattelijoiden on vaikeaa tulla kuulluiksi mediassa, koska 
toimittajakunnan ääneen lausumaton säännöstö määrittelee heidät vähän omi-
tuisiksi tyypeiksi, joiden kanssa ei parane liikaa asioida. Kulloinkin hyväksytyn 
virallisen opin kyseenalaistaminen ei ole suomalaisessa kulttuurissa hyve, vaan 
osoitus hankalasta luonteesta”1395. Tuoreen (v. 2009) väitöskirjan mukaan met-
säteollisuuden etuoikeutettu asema Suomessa on tuonut sille koskemattomuutta 
arvostelua vastaan1396. Metsätalouden arvostelu on tiedotusvälineissä lähes samais-
tettu metsäteollisuuden arvosteluksi. 

Mervi Kasanen kertoo väitöskirjassaan eräästä metsänomistajasta, jonka met-
sän rauhoitus kumottiin oikeuskäsittelyssä. Tapaus lähes vaiettiin lehdistössä eikä 
metsänomistaja ja vastaavanlaisen oikeudenkäynnit kokenut toinen metsänomis-
taja saaneet yleisönosastokirjoituksiaan paikalliseen lehteen. Maksullista ilmoitus-
takaan ei julkaistu1397.

Pekka Nuorteva kertoo, kuinka MTV:n metsävalistusohjelmasta ”Käki selällään” 
jätettiin pois tutkimustieto, jonka hän kertoi ohjelmassa. Tieto koski Pohjois-Suo-
messa tehtyjen metsänviljelyjen tuloksia, joita oli sanottu kuoliniskuksi Pohjois-
Suomen tehometsänhoidolle. Tutkimuksen mukaan valtion maiden männynistu-
tuksista oli sellaisenaan kasvatuskelpoisia vain 12 prosenttia. Kehityskelpoisten 
taimien löytäminen varsinkin ongelma-alueilla todettiin vaikeaksi, vaikka taimikoita 
oli täydennys- ja uusintaviljelty monta kertaa1398. 

Nuorteva epäili, että ohjelman taustalla oleva metsäasiantuntijoiden ryhmä olisi 
sensuroinut ohjelmaa. Metsäteollisuuden maksamissa kokosivun ilmoituksissa oli 
nimittäin annettu tehometsätaloudesta Lapissa jyrkästi tutkimustiedoista poikkea-
va kuva1399. 

Maan hallituksen tasoltakin on voitu vaatia metsäkeskustelun rajoittamista. 
Maa- ja metsätalousministeri esitti eräässä metsätilaisuuden puheenvuorossaan 
metsäkeskustelun hillitsemistä ja perusteli esitystään sillä, että tavallinen metsän-
omistaja vain hämmentyy keskustelusta. Esityksen ajankohta tekee ministerin esi-
tyksestä erityisen merkittävän, sillä metsäkeskustelua käytiin ministerin ehdotta-
masta metsälakien uudistamisesta. Eikö ministeri siinä tilanteessa ollut vähintään 
jäävi ehdottamaan keskustelun hillitsemistä? Asian julkistanut lehti rinnastaa 
esityksen jäniksen luuloon, että on turvassa piilottamalla pää pensaaseen1400.

Metsätalouden arvostelu on Suomessa nähty epäisänmaallisena tekona. Näke-
mys korostui erityisesti sen jälkeen, kun saksalaiset lehdet, ensin die Zeit vuonna 

1395 Korhonen, J. 2012. Laumalogiikkaa

1396 Maaseudun Tulevaisuus 12.8.2009. Selostus Kristiina Volmarin väitöksestä: Metsäteollisuuden 
asiakaslehdissä tukeudutaan tosiasioihin.

1397 Kasanen 2011, s. 62

1398 Oikarinen, M. ja Norokorpi Y. 1986, s. 33

1399 Sensuuri iski metsäohjelmaan (Nuorteva, P. 1986).

1400 Pää pensaaseen? Uusi Suomi 26.8.1984 
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19891401 ja sitten der Spiegel vuonna 19931402 arvostelivat Suomen avohakkuisiin 
perustuvaa metsätaloutta. Kriittiset kirjoittajat havaitsivat, että arvostelun seurauk-
sena tiedotusvälineet alkoivat rajoittaa metsätaloutta arvostelevien kirjoitusten jul-
kaisemista.

8.2.2.2  Sensuuri metsäpolitiikassa

Poliittisilla puolueilla on metsäpoliittinen ohjelma, jota puolueen lehdissä tuetaan. 
Keskustan ja Kokoomuksen metsäpoliittisissa ohjelmissa on metsänhoitajien yhtei-
sölle tärkeä yksityismetsien hallinto oletettu ikään kuin puolueen käsissä olevaksi 
hallinnoksi. Sitä suojellaan arvostelulta joskus sensuuriinkin saakka. Keskusta-
puolueen käyttäytymisestä kerrottiin edellä seuraavat kaksi esimerkkiä metsäalan 
organisaatioiden kehitystä kuvattaessa.

Vuonna 1983 Keskustan Suomenmaa-lehti sensuroi Keskustan johtavien päät-
täjien hyväksymästä metsätaloutta koskevasta kannanotosta arvostelun metsäalan 
laitosten harjoittamasta metsänomistajien oikeuksien liiallisesta rajoittamisesta. 
Vuonna 1970 Keskustapuolueen puoluehallitus poisti puolueen metsäpoliittisesta 
ohjelmasta puoluevaltuuskunnan hyväksymän kannanoton metsälakien valvonnan 
eriyttämisestä metsälaitosten muusta toiminnasta erilliselle organisaatiolle.

Myöskään MTK:n lehdessä ei saanut arvostella metsäorganisaatioista johtuvaa 
metsänomistajien oikeusturvan puuttumista vielä 2000-luvullakaan. Kun lehdessä 
selostin yksityismetsälain tulkintaa koskevaa tutkimustani ja kerroin lain mielival-
taisen tulkinnan yhdeksi syyksi metsäasiantuntijan avun puuttumisen metsänomis-
tajilta, niin se kohta sensuroitiin kirjoituksesta1403. Osoitin tutkimuksessani MTK:n 
organisaatioon kuuluvat metsänhoitoyhdistykset tehottomiksi metsänomistajien 
edunvalvojiksi.

Sensuroitaviin tabu-aiheisiin kuuluvat metsäalalla myös metsäkoneet. Kuten 
edellä kerrottiin, MTK:n lehdessä ei vuonna 1982 saanut ehdottaa viljelijöiden maa-
taloustraktoreiden käyttöä puunkorjuun urakoinnissa ja Koneyrittäjien liitto kanteli 
työnantajalleni maataloustraktorin käyttöä puoltavista kirjoituksistani. 

Erityisen suuri tabu on puun pystykaupan järjestelmä. Siinä ongelman olemassa-
olo kokonaan kiistetään ja pyritään kieltämään aiheesta keskusteleminenkin. Edellä 
kerrottiin, kuinka internetin keskustelupalstan ylläpitäjää vaadittiin kieltämään 
pystykaupoista keskusteleminen.

1401 Tämä artikkeli nosti rähäkän Suomessa. Lapin kansa 19.4.1989.

1402 ”Ryöstäjät Pohjolassa” der Spiegel 15.11.1993. Preliminäärikäännös/T.Heiramo/M.Kiiski

1403 Sensuroitu teksti oli seuraava: ”Myös harvat oikeudessa käsitellyt tapaukset metsänomistajat yleensä 
hävisivät epätasapuolisen metsäasiantuntemuksen vuoksi. Metsäammattimiehet eivät rohjenneet puolustaa 
metsänomistajan kantaa, koska se oli heille suuri ammatillinen riski. Sen sijaan metsälautakunta toi 
todistajikseen usein tutkijoitakin” (Vaara 2004b. Metsänviljelyn vaatiminen perustuslain vastaista. 
Maaseudun Tulevaisuus 24.11.2004).
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Myös virallisissa työryhmissä voidaan pystykaupoista keskusteleminen torjua 
joskus karkeillakin menetelmillä. Hankintahakkuiden työryhmän mietintöluonnos-
ta sensuroitiin metsäteollisuuden edustajan vaatimuksesta. Ehdotuksen puukaup-
patapojen käsittelemisestä komiteatyönä oli tehnyt maa- ja metsätalousministeriölle 
Lapin maatilatalouden kehittämisneuvottelukunta kirjoittajan aloitteesta1404. Kir-
joittaja nimitettiin työryhmän jäseneksi. Työryhmän mietintöluonnokseen sisältyi 
ehdotus pystykauppojen lopettamisesta1405 työryhmän yksimielisenä ehdotuksena 
- teollisuutta edustava jäsen mukana.

Työryhmän viimeisessä kokouksessa ehdotus kuitenkin poistettiin ryhmän ul-
kopuolisen metsäteollisuuden edustajan puheenjohtajalle esittämän vaatimuksen 
vuoksi1406. Sen jälkeen on metsänvuokrauksen järjestelmä suljettu kaiken virallisen 
ja epävirallisen käsittelyn ulkopuolelle. 

Kerrottu tapaus on esimerkki sensuurista, jolla vaihtoehtojen esille tulemis-
ta torjutaan metsätalouden ohjelmissa ja komiteoiden mietinnöissä. Kanniaisen 
mukaan suomalaisissa komiteoissa yhteiskunnallinen suunnittelu vinoutuu, koska 
komiteat kootaan eri eturyhmien edustajista. Suomi edustaa räikeää vastakohtaa 
verrattuna Ruotsiin, jossa riippumattomilla asiantuntijoilla on komiteoissa vahva 
rooli. Suomessa on liian paljon tabuja alueita, joissa erilaiset lahkolaiset estävät 
analyyttisen keskustelun, hän sanoo haastattelussa1407.

Tiettävästi Ruotsissa komiteat esittävät työnsä tuloksena useita vaihtoehtoja ja 
arvioivat niiden etuja ja haittoja mietinnöissään. Suomessa metsäalan komiteat ja 
työryhmät esittävät työnsä tuloksena tavallisesti vain yhden vaihtoehdon. Senkin 
on metsänhoitajien yhteisö usein päättänyt jo työryhmää asetettaessa. Siitä soveltuu 
esimerkiksi metsänhoitoyhdistyslain uudistaminen. 

Viitala kuvaa, kuinka lakia valmistelevan työryhmän kokoonpano harkittiin 
tarkasti maa- ja metsätalousministeriön metsäosastossa. Tärkeänä pidettiin, että 
jäsenet pystyisivät rakentavaan ja tasapainoiseen asioiden tarkasteluun1408. Vaike-
uksia tuotti ainoastaan metsänhoitoyhdistysten liittojen edustajan valitseminen, 
kun metsänomistajien järjestössä vallitsi kaksi erilaista mielipidettä yhdistysten 
osallistumisesta puukaupallisiin palveluihin, kertoo Viitala1409.

Työryhmältä haluttu ja saatu ehdotus ohjattiin metsänhoitoyhdistyslaiksi te-
hokkaalla lobbauksella. Tehokkuutta kuvaa uudistetun lain hyväksyminen edus-
kunnassa perustuslain säätämisjärjestyksessä yksimielisesti ja julistamalla laki 
yksimielisesti kiireelliseksi1410.

1404 Lapin maatilatalouden kehittämisneuvottelukunta 1974.

1405 Vaara 1980

1406 Vaara 1998, s. 129

1407 Raeste, J-P. 1994

1408 Viitala, J. 2006, s. 360

1409 Viitala, J. 2006, s. 364

1410 Viitala, J. 2006, s. 398



348

8  Metsätalouden toimintaympäristön ohjaus

Eräiden muiden lakien valmistelua oikeuskansleri arvostelee siitä, että edus-
kunnan päätettäväksi esitetään vain yksi vaihtoehto, mikä ei anna eduskunnalle 
todellista valtaa päättää vaihtoehdoista. Metsäalalla on vuosikymmenien ajan har-
joitettu yhden vaihtoehdon valmistelua, pidetty sen onnistumista ansiona ja kuvat-
tu onnistumista julkisesti1411, eikä oikeuskansleri ole siihen puuttunut. Siinä tulee 
näkyviin sekä metsänhoitajien yhteisön yhteiskunnallinen sokeus että korkeimpien 
lainvalvojien ja kansanedustajien kritiikitön antautuminen metsäalan tiedotukselle.

8.2.2.3  Sensuuri metsänhoitajien yhteisön kulttuurissa

Metsänhoitajien yhteisön jäsenten mielipiteiden sensuurina toimii jäsenten keski-
näinen solidaarisuus. Mutta metsänhoitajat eivät vaikene ainoastaan omaehtoisesti, 
vaan myös metsänhoitajien yhteisö pyrkii rajoittamaan jäsentensä mielipiteiden 
esittämistä sekä julkisessa että ammattikunnan sisäisessäkin keskustelussa. Voidaan 
puhua asiantuntijapalvelujen kartellista, joka liittyy edellä kuvattuun henkiseen 
kartelliin. Asiantuntijapalvelujen kartelliin voi helposti liittyä tiedotuksen rajoitta-
minen tarkoitushakuisen tiedon esittämiseksi. 

Asiantuntijapalvelujen kartellia pyritään ylläpitämään keskittämällä tiedotus 
laitoksille ja niissäkin laitosten tiedotusyksiköille. Kullervo Kuusela1412 kirjoittaa, 
että ”metsätalouden merkityksen tiedostaminen ja puuntuotannon menetelmien 
hyväksytyksi tuleminen edellyttävät keskitettyä tiedottamista”. Perustelu menetel-
mien hyväksytyksi tulemisella sisältää epäsuoran vaatimuksen tarkoitushakuisesta 
tiedottamisesta. Vaatimus esitettiin Metsän vuodeksi nimitettynä vuotena 1983, 
jolloin julkaistiin suhteellisen runsaasti tutkijoiden ja metsäammattimiesten kriit-
tisiä arvioita metsätaloudesta1413.

Tarkoitushakuisen tiedottamisen esimerkiksi soveltuu Metsän vuoden 1983 tie-
dote ”Metsä on ystäväsi”. Tiedotteessa ei mainita julkaisijaa. Tiedotteessa kerro-
taan virheellisesti, että metsän uudistusalueista metsitetään 1/3 luontaisesti ja 2/3 
kylvämällä tai istuttamalla1414. Metsätilaston mukaan luontaisen metsityksen osuus 
tiedotetta edeltävinä vuosina 1980-1982 oli 1/5 ja viljelyllä uudistamisen osuus 4/5 
uudistusalasta1415. Luontaisen osuus kerrotaan siis tiedotteessa 60 prosenttia todel-
lisuutta suuremmaksi. Oliko kyse tarkoitushakuisesta tiedottamisesta, sillä tuohon 
aikaan avohakkuitten arvostelu oli voimistunut?

1411 Piha 1975.

1412 Kuusela 1983, s. 40

1413 Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton teemakirja ”Tämä vihreän kullan maa”

1414 ”Metsä on ystäväsi”. Metsän vuoden 1983 tiedote.

1415 Metsätilastollinen vuosikirja
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Metsätilastollisessa vuosikirjassa julkaistut puunhinnat ovat Metsäteollisuus 
ry.n ilmoittamia ja puunkorjuun ja -kuljetuksen kustannukset Metsäteho Oy:n il-
moittamia. Väitöstutkimuksessani havaitsin metsätilastossa vuosina 1988-1990 
esitetyt tienvarsihinnat Uudenmaan reviireissä matalammiksi kuin reviirien toi-
mintakertomuksissaan esittämät tienvarsihinnat1416. Tässäkin voi kysyä tienvarsi-
hinnan matalaksi ilmoittamisen tarkoitushakuisuutta, sillä reviireissä lähes kaikki 
puukaupat olivat tienvarsikauppoja, joiden leviämisen muualle maahan metsäyhtiöt 
pyrkivät estämään. 

Laitoksille keskitetyn tiedotuksen luotettavuudesta ei aina ole varmuutta. Eläk-
keellä oleva Metsätehon tutkija kertoi kirjoittajalle, että eräs suuri metsäyhtiö lähetti 
Metsäteholle puunkuljetuskustannukset, jotka perustuvat samaan aineistoon kuin 
vuotta aiemmin lähetetyt tiedot1417.

Eräs entinen Tehdaspuun metsänhoitaja selitti puunhankinnan kustannusten 
puuttumista Veikko Tiaisen väitöskirjasta ”Vähentäjää vähentämässä” sillä, että 
kustannuksia ei Tehdaspuussa tiedetty. Niitä oli yritetty selvittää, mutta siinä ei 
ollut onnistuttu1418. Kuitenkin myös Tehdaspuu lähetti puunkorjuun ja -kuljetuksen 
kustannustiedot joka vuosi Metsäteholle, josta ne ilmoitettiin Metsäntutkimuslai-
tokselle metsätilastossa julkaisemista varten.

Asiantuntijapalvelujen kartellin tekee erityisen vakavaksi pyrkimys rangaista oi-
keusistuimiin todistajiksi haastettuja ammattimiehiä asiantuntijalausunnoista, joil-
la tuetaan metsälain rikkomisesta syytettyä metsänomistajaa. Laatikossa esimerk-
kejä metsäammattimiesten asiantuntijalausuntojen rajoittamisen pyrkimyksistä.

mielipiteiden rajoittamisia metsäalalla

1. Taustatutkimuksessa kerrottiin, kuinka erään metsänhoitoyhdistyksen neuvojan ja 

erään metsänhoitoyhdistysten liiton toiminnanjohtajan työsuhteet päättyivät sen jäl-

keen, kun he olivat todistaneet oikeudessa metsälautakunnan metsänhävityssyytteet 

aiheettomiksi1419, 1420,.

2. Eräs MTK:n palveluksessa ollut metsänhoitaja-oikeustieteen kandidaatti antoi met-

sänomistajan kantaa tukevan kirjallisen lausunnon metsälautakunnan nostamassa met-

sänhävityssyytteessä. Ennen syytteen oikeuskäsittelyä hän oli siirtynyt metsäyhtiön 

palvelukseen, mutta oli siitä huolimatta oikeudessa todistajana. Metsälautakunta hävisi 

1416 Vaara 1998, s. 85

1417 Kirjoittajan muistiinmerkintä 1.9.2011.

1418 Suullisesti kirjoittajalle 2012.

1419 Vaara 2010, s. 51 ja 53

1420 Toiminnanjohtaja kertoo, että hänen henkeäänkin uhattiin. Hän kertoo myös pyytäneensä MTK:n tukea 
metsänomistajalle, mutta sitä ei annettu (Suullisesti 13.6.2009).
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asian. Metsälautakunnasta käsin metsänhoitajan käyttäytymistä moitittiin yhteyden-

otoissa metsäyhtiön toimitusjohtajalle, mutta toimenpiteitä moitteista ei aiheutunut.

Sama metsänhoitaja-juristi avusti metsäyhtiön palveluksessakin ollessaan useita 

metsänomistajia näiden riitatapauksissa metsälautakunnan kanssa ja metsänomista-

jat voittivat oikeusjutut. Metsälautakunnat alkoivat kysellä, puolustaako ko. henki-

lön työnantajayhtiö rikollisia ja Metsälehti suunnitteli artikkelia aiheesta. Kirjeessä 

Metsälehden toimittajalle metsänhoitaja kuvaa muutamia avustamiaan tapauksia ja 

ehdottaa erikoisnumeroa metsänomistajan oikeusturvasta1421.

3. Sensuroinnin pyrkimykset ovat voineet ulottua tutkimuksiinkin. Tutkijoiden työnan-

tajille on voitu esittää paheksumista ”väärien” tutkimusten sallimisesta tai ”vääristä” 

tutkimusten tuloksista. Eräs oikeustieteen tutkija kertoo, kuinka metsäalalta oli otettu 

yhteyttä yliopiston rehtoriin ja arvosteltu metsälain soveltamisesta tehdyn tutkimuksen 

tulosta vääräksi1422. Tutkijan mukaan millään muulla tieteen alalla sellaista ei tapahdu.

4. Metsälautakunnat arvostelivat vääriksi Erkki Lähteen tutkimustuloksia, joiden 

mukaan ns. jatkuva kasvatus oli edullista ja lain vaatimukset täyttävää metsänkäsit-

telyä. Kun metsälautakunnat haastoivat menetelmää käyttäneitä metsänomistajia 

oikeuteen ja Lähde antoi hakkuita puoltavia todistajan lausuntoja, Tapio kanteli siitä 

Lähteen työnantajalle, Metsäntutkimuslaitokselle. Perusteluna esitettiin, että laitoksen 

professorin esiintymiset yksityismetsälain valvontaan liittyvissä oikeudenkäynneissä 

vaikeuttavat yksityismetsälain valvontaa ja metsätalouden edistämistä. Tutkimuslai-

tosta pyydettiin harkitsemaan, antoiko Lähteen menettely aihetta jatkotoimiin1423.

Kun Tapion kirjeestä kanneltiin oikeuskanslerille, pyysi Tapio vastineessaan oi-

keuskansleriakin tutkimaan, oliko Lähde menetellyt virkamieheltä ja asiantuntijalta 

edellytetyllä tavalla metsänkäyttöön liittyneissä oikeudenkäynneissä1424. Oikeuskansle-

ri ei nähnyt asiassa moitteen aihetta. Sen sijaan Metsäntutkimuslaitos keskeytti Läh-

teen tutkimukset ja siirsi tutkimuksen johdon toiselle tutkijalle. Tutkimuksiin kohdistu-

vasta sensuurista kerrotaan enemmän jäljempänä metsäntutkimuksen kuvauksessa.

5. Erityisesti kiellettyjä ovat metsäammattimiehiltä olleet mielipiteet metsäpolitiikasta. 

Seuraavia omia kokemuksia mielipiteiden rajoituksista on kerrottu lyhyesti edellä hal-

linnon uudistamisen kuvauksessa. Niitä on silti aihetta käsitellä tässäkin. Kun vuonna 

1970 julkisesti ehdotin metsänhoitoyhdistysten vapauttamista hallinnon ohjauksesta, 

metsälautakunta kanteli siitä työnantajalleni. Tapion johtaja kirjoitti minulle, että ”Ta-

1421 Metsänhoitaja-juristin kirje Metsälehden toimittajalle 22.9.1983.

1422 Muistiinmerkintä Tapio Määtän puheenvuorosta. Tutkijoiden metsäpalaveri III Kolilla 1.-3.12 2004.

1423 Tapion kirje no 3315/15.10.1984

1424 Tapion kirje no 1243/22.3.1985
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piossa noudatettu tapa olla puuttumatta yksityisen metsäammattimiehen kannanot-

toihin ... täytynee ottaa työjärjestyksessä tarkemmin rajattavaksi”1425.

6. Organisaatioita koskevista metsäpoliittisista mielipiteistä on voitu rangaistakin. 

Vuonna 1971 sain Tapion johtokunnalta vakavan huomautuksen sisäisestä muistiosta, 

jossa analysoin yksityismetsätalouden organisaatioita1426. Paikallinen metsälautakunta 

katsoi muistion vaikeuttavan lautakunnan toimintaa ja pyysi Tapiolta toimenpiteitä. 

Tapio ilmoitti rangaistavaksi teoksi ryhtymisen ”tarkkailemalla valvomaan piirimet-

sälautakunnan toimenpiteitä” ja niiden väittämisen eräissä tapauksissa virheellisiksi 

tai lakiin perustumattomiksi. Menettely ”Tapion toimihenkilönä ei ollut esilläolevassa 

asiassa (muistio? kirj. lisäys) edistänyt yksityismetsätaloutta eikä sitä näin ollen voida 

pitää hyväksyttävänä”1427. 

7. Pidin vuonna 1972 paikallisen metsänhoitajien yhdistyksen kokouksessa esityk-

sen metsätalouden hallinnosta ja lähetin sen julkaistavaksi ammattikuntani lehdessä 

”Metsänhoitajassa”. Kirjoitus julkaistiin, mutta pyrittiin piilottamaan huomaamatto-

maksi. Lehden sisällysluettelossa sitä ei mainittu, vaan pitkä kirjoitus julkaistiin pikku-

uutisten yhteisotsikon ”Antoi aiheen” alla1428.

8. Metsän vuonna 1983 metsäteollisuuden edustaja Tapion johtokunnassa vaati minun 

erottamista Tapion metsänparannuspiirin päämetsänhoitajan toimesta sen vuoksi, 

että olin kirjoittanut luvun vaihtoehtoisesta metsätaloudesta Suomen luonnonsuoje-

luliiton teemakirjaan ”Tämä vihreän kullan maa”1429. Samasta kirjoituksesta oli kannel-

lut Tapiolle myös Koneyrittäjien liitto. Tapahtuma on kerrottu edellä metsätalouden 

hallinnosta käydyn keskustelun kuvauksessa (luku 4.4.1).

Muutamat harvat metsänhoitajien yhteisön jäsenet ovat nähneet kaventuneen tie-
dotuksen turmiollisuuden. Heidän varoituksensa on sivuutettu vaikenemalla.

Kauko Hahtola1430 on havainnut metsänhoitajakunnan harjoittaman keskustelun 
torjumisen, mutta ei nimeä sitä sensuuriksi. Hän nimittää keskustelun torjumista 
”periaatekeskustelun ja perimmäisten kysymysten välttämiseksi” ja näkee sen syy-
nä metsänhoitajien yhteisön itsekkäät tavoitteet. Hän katsoo keskustelun esteeksi 

1425 Tapion kirje 25.11.1970

1426 Vaara 1971. Metsänomistajan asema yksityismetsätalouden hallinnossa.

1427 Tapion kirje 22.6.1971

1428 Vaara 1972b, s. 59

1429 Tapion johtokunnan kokouksen pöytäkirja 26.5.1983, 9 §

1430 Hahtola 1985b s. 32
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koko vallitsevan järjestelmän sitä tarkemmin määrittelemättä. Keskustelua estävä 
järjestelmä on tässä tutkimuksessa ja taustatutkimuksissa pyritty selvittämään.

Metsänhoitajien ammattikulttuurin käsittelyn yhteydessä kerrottiin, kuinka 
Väinö Koivisto arvosteli metsänhoitajien yksimielisyyden vaatimusta. Hän arvos-
teli myös siihen liittyviä ammattimiesten vaientamista ja sensuuria, jota edistä-
misjärjestöjen julkaisut harjoittivat. Laatikossa hänen arvioitaan metsänhoitajien 
keskustelusta1431.

koivisto: metsänhoitajakunnan arvovallasta ja vastuusta

”Yksimielisyyden vaatimisessa on menty liian pitkälle. Avointa keskustelua menette-

lytavoista ei käyty. Sorruttiin vertaansa vailla olevaan kaavamaisuuteen. Monipuoli-

sempia menettelytapoja vaatineet ja käyttäneet ammattimiehet vaiennettiin kaikessa 

hiljaisuudessa hallinnollisin keinoin ja lainvalvojan arvovaltaan nojaten.” 

Kun kaavamaisuuden haittapuolet ovat nyt joutuneet sekä tiedemiesten että 

metsänomistajien julkisen arvostelun kohteeksi, on käynyt ilmi, että ammattikuntam-

me on kadottanut julkisen keskustelun taidon. Itse ammattiasiasta ei keskustella juuri 

lainkaan, vaan pyritään ensisijaisesti vastakkaista mieltä olevan ammattiveljen musta-

maalaamiseen muin perustein. Tuskin löytyy toista yhtä turmiollista tapaa ammatti-

kunnan arvovallan alentamiseen kuin tällainen menettely yleisissä tiedotusvälineissä. 

Edistämisjärjestöjen julkaisujen harjoittama sensuuri sekä muutosten tarpeetto-

muuden ja turmiollisuuden yksisilmäinen julistaminen tuskin myöskään ovat pitkän 

päälle omiaan nostamaan ammattikunnan arvostusta. .. Metsänhoitajakunnan nautti-

man arvostuksen kannalta ei ole suinkaan yhdentekevää, kuinka kauan yhtä ja samaa 

ohjelmaa pakkosyötetään metsänomistajan omista tarpeista välittämättä.

Aivan erityisesti koettelee ammattikuntamme arvovaltaa asiaton, käsitteitä tie-

toisen propagandistisesti vääristelevä ja tapahtunutta kehitystä huomioonottamaton 

keskustelu harsinnasta. Se muistuttaa päivä päivältä yhä enemmän keskiajan oppinei-

den väittelyä siitä, oliko Aatamilla napaa vai ei.”

 

Metsämieskulttuuria voi luonnehtia vaientamisen ja vaikenemisen kulttuuriksi. 
”Metsä ja Puu” lehden julkaisemisen lopettaminen vuonna 1992 oli tärkeä vaienta-
misen virstanpylväs, sillä sen tilalle ei ole internetiinkään avattu keskustelufoorumia, 
jossa keskusteltaisiin omilla nimillä. Metsänhoitajien yhteisön jäsenet vaikenevat 
a) keskustelufoorumin puuttumisen, b) yhteisön henkisen piilokurinpidon, c) kes-
kinäisen solidaarisuuden, d) työpaikan säilymisen ja e) ammattiuran edistämisen 
vuoksi. 

1431 Koivisto, V. 1982.
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Sen seurauksena estoton propagandistinen tiedotus on saanut rehottaa metsä-
alalla. Eräs metsänomistaja kirjoittaa, että erinomaisuutta julistavat ylistyslaulut 
ovat kaikkien totaalisten järjestelmien keino pitää valtaa ja synnyttää asiaan vih-
kiytymättömissä uskoa täydellisyyden olemassaoloon1432. Metsäalan massiivisen 
tiedottamisen tulokset huipentuvat hurmoksena suomalaisen metsätalouden ete-
vämmyydestä miltei kaikkiin muihin maihin verrattuna1433.

8.2.3  käsiTTeillä, ilmiasuilla ja mielikuvilla vaikuTTaminen –  
 keisarin uudeT vaaTTeeT 

Edellä jo viitattiin näköhavainnoilla vaikuttamiseen faktojen sijasta. Käsitteiden 
nimet ja sekä toiminnan ja rakenteiden ilmiasut ovat metsäalalla yleisiä mielikuvien 
luomisen keinoja, joilla pyritään vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin.

Käsitteen nimellä luodaan mielikuva toiminnan luonteesta. Pääkäsitekin, met-
sätalouden edistäminen, on lavea ja kantaaottava käsite. Osmo Jussila1434 kirjoittaa 
edistyksen taiasta seuraavasti: ”Edistyksellä on voimakas myönteinen arvolataus. 
Nimen ovat halunneet ja useat yrittäneet monopolisoida. Vasemmisto on siinä 
onnistunut paremmin kuin oikeisto. Vallankumoukset, etenkin suuret ja varsinkin 
sosialistiset, mielletään yleisesti edistyksellisiksi, vaikka ne pysäyttäisivät kehityk-
sen vuosikymmeniksi, jopa monilla aloilla kääntäisivät sen taaksepäin. Edistyksen 
taika saa näkemään vain saavutuksia”1435. 

Metsätaloudenkin edistämisessä on nähty vain saavutuksia, vaikka metsätalou-
den kehitys on ollut pysähtyneisyyden tilassa vuosikymmenien ajan1436. Metsäalalla 
voitaisiin luopua propagandistisesta edistämisen käsitteestä ja korvata se neutraalil-
la tukemisen käsitteellä. Sitä käytetään muillakin talouselämän toimialoilla, kun val-
tion toimenpiteillä tuetaan yksityisten elinkeinon harjoittajien tuotantotoimintaa.

Toiminnan ja organisaatioiden rakenteiden ilmiasut toimivat mielikuvien luo-
misessa vastaavalla tavalla. Esittelemällä ilmiasuja niiden todellista sisältöä analy-
soimatta luodaan mielikuvia tuloksellisesta toiminnasta. Tyypillisiä toiminnan ilmi-
asuja ovat hakkuukoneen puunkäsittely ja viljelytaimikko. Tietoteknisillä laitteilla 
varustetun hakkuukoneen vauhdikkaan työn esittelyllä puunkorjuun tehokkuuden 
epäilijät saatetaan naurunalaisiksi. Vastaavasti puunkasvatuksen tehokkuuden epäi-
lijät saatetaan naurunalaisiksi esittelemällä taimikon pitkiä vuosikasvaimia1437 ja 
puiden paksuja vuosilustoja.

1432 Ruisaho, H. 1990. Metsätalouden hallinto kaipaa perusteellista uudistusta

1433 Metsäteollisuus tiedottaa: Suomalainen puunkorjuu maailman huippua. Tiedote 7.7.1999

1434 Osmo Jussila on poliittisen historian tutkija.

1435 Jussila 1986

1436 Vaara 2010, s. 259

1437 Suninen, R. 2000. Näin metsä kasvaa. Metsänhoitaja 3/2000 
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Yksityismetsätalouden hallintoa mainostettiin metsänomistajien itsehallinnoksi, 
kun siinä aluksi oli mukana vain metsänomistajien eturyhmä ja Tapion edustaja. 
Siinä käytettiin hyväksi hallinnon rakenteellista ilmiasua. Vielä senkin jälkeen, kun 
muidenkin eturyhmien edustajia alettiin nimittää hallinnon jäseniksi, pyrittiin itse-
hallinnosta antamaan metsänomistajille kuva heidän omasta hallinnostaan, koska 
metsänomistajien edustajat olivat hallinnossa pitkään enemmistönä. 

Muita hyväksikäytettyjä ilmiasuja ovat muiden muassa koneyrittäjä. Koneyrit-
täjän ilmiasu on yrittäjä, koska hänen suhteensa yhteiskunnan asettamiin velvoit-
teisiin nähden on yrittäjä. Koneyrittäjän suhde työnantajaan ei kuitenkaan ole ai-
don yrittäjän sopimussuhde. Integroituneisiin metsäyhtiöihin ja metsähallitukseen 
sopimussuhteessa olevilla koneyrittäjillä ei ole vapautta kilpailla korjuupalvelujen 
tarjonnasta palvelujen markkinoilla. Korjuupalvelun markkinoitakaan ei todelli-
suudessa edes ole.

Muillakin toimialoilla voi esiintyä asiantuntijavaltaa ja kansanjoukkojen ohjaa-
mista propagandalla ja mielikuvilla. Huomiota on kiinnitetty muun muassa lääkä-
rikunnan asiantuntijavallan ja lääketeollisuuden mahdollisuuksiin ohjata toimintaa 
ja kehitystä terveydenhuollon alalla. Arkkitehtien asiantuntijavallastakin puhuttu. 
Kirkon piirissä papisto ohjaa kansanjoukkoja uskonnon opinkappaleilla.

Ainutlaatuista sen sijaan lienee, että tällaista tapahtuu tavaroiden tuotannon 
toimialalla markkinatalouden oloissa. Metsäalalla puuntuotannon yrittäjät on syr-
jäytetty tuotannon harjoittamisesta omissa yrityksissään. Tuotantoa harjoittavat 
korporaatioiden hallitsemat laitokset näennäistehokkailla menetelmillä. Metsäta-
lous on ajautunut vinoutuneeseen tilaan, joka kuvataan maailman edistyksellisim-
mäksi mainonnalla, lobbauksella, sensuurilla ja mielikuvilla.

Yhteiskunnan ohjaamista mielikuvilla on kuvattu metaforan keinoilla sadussa 
”Keisarin uudet vaatteet”. Satu soveltuu havainnollistamaan myös metsänomistajien 
ja yhteiskunnan päättäjien ohjaamista mielikuvilla.

Sadun keisari on metsänomistajien etujärjestö MTK. Metsänhoitajien yhteisö 
sadun kankureina valmistaa metsänomistajille edistyksellisen metsätalouden vaat-
teita. Etujärjestöksi naamioituneet metsänhoitoyhdistykset keisarin palvelijoina 
avustavat vaatteiden pukemisessa. Poliittiset päättäjät sadun hallitusherroina kiitte-
levät metsätalouden edistyksellisyyttä, sillä edistykseen liittyvän taian mukaan vain 
kykenemättömät henkilöt eivät näe edistystä. Sadun lakeijoja ovat metsänomista-
jien luottamusmiehet, jotka kannattelevat kritiikiltä suojelevaa katosta hallinnon 
ja etujärjestön toimielimissä. Puuttuu vain pieni lapsi, joka huudahtaa, että eihän 
keisarilla ole lainkaan vaatteita. 

Hallinnon, neuvonnan ja edunvalvonnan toimihenkilöt eivät ole tarkoittaneet 
johtaa harhaan metsänomistajia, vaan ovat vilpittömästi pyrkineet edistämään hy-
vää metsänhoitoa ja rationaalista puunkorjuuta. Hyvän tarkoituksen edistämiseksi 
on hyväksytty kaikki keinot, mikä kaikkien aatteiden edistämisessä kaikkina aikoina 
on johtanut katastrofeihin. Niin on tapahtunut metsässäkin.
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Vallan tavoittelu on ollut yksi hyvän tarkoituksen edistämisen keino. Kun valta 
on saatu, on sen suojeleminen saanut samoja muotoja kuin vallan suojeleminen 
kaikkialla muuallakin kaikkina aikoina. Kriitikot on pyritty vaientamaan ja aatteen 
oikeuttamaa valtaa vahvistamaan - siinäkin kaikki keinot hyväksymällä. Totalitaa-
rista valtaa ja sen lähteitä tarkastellaan jäljempänä.

Kirjoittaja ei ole ainoa ristiriitaisuuksia ja uskomuksia metsäalalla havainnut 
tutkija. Markku Penttinen toteaa vuonna 2007 tutkimuksensa tiivistelmässä, että 
harva tuotantotoiminta pystyy kilpailemaan metsätalouden kanssa ristiriitaisten 
teorioiden, paradigmojen, uskomusten, intohimojen ja kiinnostuksen määrässä1438. 
Sen sijaan tämä tutkimus saattaa olla ainoa, jossa on pyritty analysoimaan ristirii-
tojen ja intohimojen aiheuttajia sekä uskomusten taustoja. 

8.3  Metsäntutkimus

8.3.1  onko meTsänTuTkimus ToiminTojen arvioinTia vai  
 ToiminTojen ohjausTa?

Metsätalouden ohjausjärjestelmän rakenteiden kuvauksessa nimettiin tutkimus-
laitokset yhdeksi palautejärjestelmäksi yhteiskunnassa. Metsäalalla palautteen 
antaminen lankeaa luonnostaan tutkimukselle, sillä metsäntutkimus on pääosalta 
soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen tehtävänä on yhtäältä perustietojen hankki-
minen metsästä ja sen hyödyntämisestä metsätalouden ja puunjalostuksen tarpei-
siin. Toisaalta tehtävänä on tiedon soveltamisen arviointi taloudellisen, ekologisen, 
sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista. Se tarkoittaa metsätalouden 
käytäntöjen kriittistä arviointia. Arvioinnin tulokset ovat arvokasta palautetta met-
sätalouden toimijoille ja metsäpolitiikan päättäjille.

Tässä tutkimuksessa metsäntutkimusta kuitenkin käsitellään metsätalouden 
toimintaympäristön asenneohjauksen alueena, siis kriittiseen palautteeseen näh-
den juuri päinvastaisena järjestelmänä. Metsäntutkimuksessa näyttävät nimittäin 
vallitsevan kriittisen asenteen sijasta metsätalouden edistämistä tukevat asenteet. 
Eräs tutkija kertoo 1980-luvulla, kuinka metsäntutkimuksessa pyritään kriittisiä 
kysymyksiä vaientamaan sillä perusteella, että ”tutkimustiedon pitää tukea nykyi-
siä hyväksi koettuja ratkaisuja”1439. Samaan tavoitteeseen viittaa toinenkin tutki-
ja 2000-luvulla toteamalla, että ”taloustutkijoille tarjottu rooli metsäntutkijoiden 
keskustelussa on tuoda esille ja puolustaa ´tehometsätalouden´ mallia”1440. Myös 
Mervi Kasasen arvioi1441, että metsäntutkimuslaitoksen paneutuminen 1960-luvulta 

1438 Penttinen 2007 http://www.metla.fi/dissertationes/df43-abstrakti.htm.

1439 Alhojärvi 1983, s. 41

1440 Tahvonen, O. 2005

1441 Kasanen 2011, s. 61
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alkaen puuntuotantopolitiikan edistämiseen on hidastanut uusien tutkimussuun-
tien kehitystä.

Valtakunnan metsien inventoinnit on tarkoitettu nimenomaan palautetta an-
tavaksi järjestelmäksi. Siinä tehtävässä inventoinnit näyttävät kuitenkin toimivan 
puutteellisesti. Inventoinneissa on havaittu puuston määrän ja kasvun voimakas 
suurentuminen viimeisten vuosikymmenien aikana. Tiedon hyödyntäminen olisi 
edellyttänyt selvitystä tuloksen syntymiseen vaikuttaneista tekijöistä. Selvityksenä 
on annettu vain mahdollisten tekijöiden luetteloja ilman analysointia kunkin tekijän 
erillisestä vaikutuksesta1442. Vasta 1990-luvun alussa alettiin kertoa soiden ojituk-
sen vaikutuksia ja vuonna 2003 valmistuneen 9. inventoinnin tiedoista laskettiin 
ojituksen määrälliset vaikutukset tarkemmin1443. Muiden tekijöiden vaikutuksia ei 
ole selvitetty.

Kasvunlisäyksen tekijöiden erittelyn sijasta inventointien tulosten julkistami-
sissa metsänviljely on tavallisesti kerrottu puuston määrää ja kasvua lisänneeksi 
tekijäksi1444, 1445, vaikka avohakkuu ja metsänviljely ovat kaikissa tähänastisissa in-
ventoinneissa alentaneet metsien kasvun keskiarvoa. Puutteellisesti analysoituja 
metsäninventointien tuloksia on siis käytetty hyväksi puuntuotannon vinoutuneen 
järjestelmän suojelussa.

Selitys metsien kasvun lisääntymisen syistä muuttui vuonna 2011, niin kuin edel-
lä kerrottiin. Pääosan kasvun lisäyksestä selitettiin johtuvan hyväkasvuisten nuorten 
metsien osuuden suurentumisesta ja niiden harvennusten laiminlyönnistä1446. Olin 
esittänyt saman selityksen edellisenä vuonna julkaistussa tutkimuksessani.

Tieteelle ovat ominaisia koulukunnat ja paradigmat. Paradigmalla tarkoitetaan 
johonkin aikaisempaan tieteelliseen saavutukseen perustuvaa tutkimusta, jonka 
saavutuksen tiedeyhteisö katsoo edellytykseksi toimintansa jatkumiselle. Koulu-
kunta on paradigman kannattajajoukko. Paradigman syntyminen edellyttää, että 
saavutus on niin merkittävä, että se saa pysyvän kannattajajoukon ja toisaalta 
niin keskeneräinen, että saavutuksen kannattajille jää monenlaisia ongelmia sel-
vitettäväksi1447. 

Paradigma voi olla myös ammatillisen ryhmän vakiintunut käyttäytymismalli, 
kulttuuritasolla sisäistetty ongelmanratkaisun yleinen kaava1448. Edellä on havaittu, 
kuinka maatalousvastaisuus, liiketaloudellinen osaamattomuus ja yhteiskunnalli-

1442 Kuusela ja Salminen 1991, s. 41

1443 Tomppo 2005, s. 32

1444 Hetemäki ym. (2006, s. 68) toteavat, että erityisesti metsien uudistaminen, taimikonhoito ja turvemaiden 
ojitus ovat tuntuvasti lisänneet metsien kasvua. Kubin’in (Ihalainen,L 2006) mukaan ”kasvun lisääntymisen 
keskeisimpiä tekijöitä ovat metsien uudistaminen, hoito ja ikärakenne”. Lähteissä tarkoitetaan uudistamisella 
metsänviljelyä, koska uudistaminen on tehty etupäässä avohakkuulla ja metsänviljelyllä.

1445 Suomen metsiä on hoidettu ja hakattu oivallisesti. Helsingin Sanomat 2.6.2003.

1446 Merilä ja Joutsimäki 2011

1447 Kuhn 1994, s. 23.

1448 Puukka 2005, s. 19.
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nen sokeus metsänhoitajien kulttuurin asenteina ovat eriyttäneet metsätalouden 
taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta ympäristöstään. Eriyttäminen on seurausta 
kulttuurin tasolla sisäistetystä paradigmasta, itsenäisestä metsänhoitajien johta-
masta metsätaloudesta. Käytännön toimintaan liiketaloudellinen osaamattomuus 
on tuonut oman paradigmansa, määrätehokkuuden ja metsäkoneen tavoiteparin 
metsätalouden tapahtumien yhteiseksi nimittäjäksi.

Kun pääosa metsäntutkijoista on saanut metsätieteellisen peruskoulutuksen, 
metsänhoitajien ammattikulttuurista tulevat paradigmat voivat ohjata myös tutki-
musten suuntaamista ja sisältöä. Kuvatun käytännön tason paradigman vaikutus 
näkyy siinä, että puunkorjuuta sivuavissa tutkimuksissa korjuun tuottavuus ymmär-
retään määrätuottavuudeksi1449 ja koneyrittäjien edustaja kutsutaan metsäntutkijoi-
den seminaareihin alustajaksi, joka voi toimia myös keskustelujen puheenjohtajana.

Metsätieteessä yksi keskeisimmistä paradigmoista on tasaikäiseen metsään 
perustuva metsänkäsittely. Sen kehitti 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa Erkki K. 
Kalela ja se sai heti laajan kannatuksen. Sen jälkeen jokseenkin kaikki metsää ja 
sen käyttöä koskevat tutkimukset ovat perustuneet lähes yksinomaan tasaikäisiin 
metsikkökuvioihin.

Tieteen paradigmaan liittyy ominaisuus kilpailevien tieteellisten teorioiden tor-
jumisesta. Kun Erkki Lähde ryhtyi tutkimaan paradigmasta poikkeavaa eri-ikäisra-
kenteista metsää puunkasvatuksen vaihtoehtona, metsäntutkimuslaitos keskeytti 
tutkimuksen ja siirsi tutkimuksen johdon toiselle henkilölle. Tutkija Mikko Keto-
kivi1450 toteaakin, että tiedeyhteisössä osataan häkellyttävän tehokkaasti vaientaa 
sellaiset tutkimukset, jotka kyseenalaistavat tiedeyhteisön ja tutkimuksia arvioivien 
vertaistutkijoiden maailmankatsomuksen. Hän esitti käsityksensä ilmaston tutki-
misesta käydyssä keskustelussa.

Metsäntutkimuslaitos sai Erkki Lähteen tutkimuksen torjunnassa tukea tie-
deyhteisön ulkopuoliselta metsänhoitajien yhteisöltä. Metsien käsittelyä ohjaavat 
laitokset ovat vuosikymmenien ajan työllistäneet toimihenkilönsä Kalelan kehit-
tämään metsänkäsittelyyn sisältyvällä avohakkuulla ja metsänviljelyllä. Lähteen 
kehittämässä mallissa metsänviljelyä ei juurikaan tarvittu. Ilmeisesti juuri met-
sänviljelyn vaarantumisen uhka oli motiivina, kun laitokset vaativat kieltämään 
Lähteen kehittämän metsänkäsittelyn vaihtoehdon julkisen esittelyn.

Kriittisten tutkimusten torjunnassa ei olekaan kysymys pelkästään kilpailevan 
teorian torjumisesta, vaan myös teorian vaikutuksesta käytännön toimintaan. Met-
säalalla on runsaasti vinoutuneita käytäntöjä, jotka metsäntutkimuksen olisi tuotava 
näkyviin. Käytäntöihin kuitenkin liittyy runsaasti vahvojen vaikuttajatahojen intres-
sejä, jotka rajoittavat vinoutumien tutkimista. Kuusela viittaa kriittiseen tutkijaan 
kohdistuviin paineisiin seuraavasti: ”Jos uransa edistämisestä huolehtiva tutkija 

1449 Esimerkiksi Kärhä (toim.) 2001.

1450 Myös tieteen käytännöistä pitää puhua (Ketokivi, M. 2009).
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pitäytyy tieteellisen totuuden määritelmään, hän ei pysty irrottautumaan pelosta 
menettää kollegoittensa ja rahoittajien tuki”1451.

Kollegoitten ja rahoittajien tuen menettäminen sekä henkilösuhteiden vaaran-
tuminen ovat olennaisia tekijöitä metsäpoliittisesti arkojen aiheiden välttämisessä. 
Kun pysytään neutraaleissa aiheissa, vältytään arvostelemasta metsälaitosten ja 
niiden toimihenkilöiden (ammattitovereiden) käyttäytymistä. Arvostelun välttä-
miseen velvoittaa metsämieskulttuurin yhteishenki.

Metsäntutkijoita näkyy harvoin osallistumassa metsäalan julkiseen keskuste-
luun muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Syynä lienevät metsäntutkimuksen 
johdonkin asenteet. Kun vuonna 1992 pyrin ulkopuoliseksi tutkijaksi Metsäntutki-
muslaitokseen, laitoksen tutkimusjohtaja asetti ehdoksi julkisen kirjoittelun lopet-
tamisen. Paikalla oli kolmaskin henkilö. 

Tieteellinen keskustelukin katsotaan metsäalalla ei-toivotuksi tutkijatovereiden 
arvosteluksi. Kriittistä keskustelua tosin saatetaan pitää häiriötekijänä muillakin 
kuin metsäalalla. Lapin yliopiston rikosoikeuden professorin Terttu Utriaisen mu-
kaan ”tieteellinen debatti on Suomessa kielletty. Muualla laitosten ja yksiköiden 
välinen kilpailu on edistyksen välttämätön virike. Suomessa se on häiriötekijä”1452.

Myös käsitteiden sekavuus metsäntutkimuksessa voi johtua kriittisyyden vähäi-
syydestä. Tutkimusta näyttävät rasittavan samat peruskäsitteiden vääristymät kuin 
käytännön metsätalouttakin. Tutkijat eivät ole tuoneet selkeyttä käsitteisiin, vaan 
käyttävät itsekin käsitteitä niiden vääristyneissä merkityksissä. Kuuselan mukaan 
metsäntutkimuksessa ”käsitteiden sisältöä ei ole määritelty yksiselitteisesti eikä 
niistä ole sovittu”1453.

Yksi merkillisimmistä ja taloudellisesti merkittävimmistä käsitteiden vääris-
tymistä metsäalalla on tietämättömyys metsänomistajan ja metsäyhtiön välisen 
korjuutyön kaupan olemassaoloa, vaikka metsäyhtiöt korjaavat yksityismetsien 
puusta yli 80 prosenttia. Vääristymä johtuu siitä, että puumarkkinoiden tutkijat 
eivät tarkastele kriittisesti markkinoiden osapuolten käyttäytymistä puun ja palve-
lujen markkinoilla, vaikka se kilpailun tutkimuksissa kuuluu moderniin kilpailun 
tutkimukseen1454. 

Kun korjuutyön kaupan olemassaoloa ei havaita, puumarkkinoiden tutkijat-
kin käyttävät puun hintana pystypuun kantohintaa havaitsematta puun ostajalta 
piilotetusti ostetun korjuutyön hinnan vaikutusta kantohintaan. Matala korjuu-
työn hinta nostaa kantohintaa, korkea alentaa. Korjuutyön hinta on voinut syntyä 
tuloksena korjuutyön markkinoilla toimeenpannuista kilpailunrajoituksista, joilla 

1451 Kuusela 2000, s. 50

1452 Rikollisen hidas uudistus (Terttu Utriaisen haastattelu), Helsingin Sanomat 14.7.1985.

1453 Kuusela 2000, s. 50

1454 Ilmakunnas, P. 1997. ”Aiemmin korostettiin rakenteen tärkeyttä kilpailukäyttäytymisen määrääjänä. 
Uudemmassa tutkimuksessa pyritään suoraan analysoimaan kilpailukäyttäytymistä, esim. mittaamalla 
kilpailun astetta, identifioimalla hintasotaperiodeja tai pyrkimällä havaitsemaan kollusiivista käyttäytymistä”.
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metsäyhtiöt ovat ottaneet korjuupalvelujen välityksen koneyrittäjiltä metsänomis-
tajille monopolikseen. 

Korjuutyön myynnin kilpailunrajoitus on pantu toimeen näennäisesti puumark-
kinoiden kilpailun rajoituksena, toimituspuun hinnan (tienvarsihinnan) diskri-
minointina. Todellisuudessa matala tienvarsihinta suhteessa pystypuun hintaan 
on korjuutyön myyntiä polkuhinnalla. Tutkijat selittivät pitkään toimitus- ja pysty-
kauppapuun pientä hintaeroa toimituspuun vaikeilla korjuuoloilla, vaikka korjuu-
kustannus jo sisältyy tienvarsihintaan1455. Samaa selitystä tarjotaan MTK:sta vielä 
nykyisinkin, vaikka tienvarsi- ja pystyhinnan ero (korjuutyön hinta) on tukkipuun 
hintatarjouksissa yleisesti nollaa pienempi1456.

Toimitus- ja pystypuun hinnan keskinäisen suhteen säätely kuvatulla tavalla 
edellyttää puun ostajilta vahvaa markkinavoimaa. Puun hintatilastoissa pysyvästi 
näkyvästä säätelystä huolimatta puumarkkinoiden (= metsänvuokrauksen mark-
kinoiden) tutkijat eivät ole löytäneet puumarkkinoilta ”selviä viitteitä ostajapuolen 
markkinavoimasta”1457. Kilpailuviranomaiset sen sijaan ovat havainneet kartel-
liin saakka yltävän ostajapuolen markkinavoiman1458. Myös tämän tutkimuksen 
taustatutkimuksissa on havaittu puumarkkinoilla ajoittain täydellisenä toteutunut 
puunoston ja korjuutyön myynnin kartelli.

Puumarkkinoiden tutkijat eivät myöskään ole havainneet samaan korjuutyön 
myynnin kilpailurajoitukseen liittyvää pystykauppalisää puun hintasuosituksissa 
vuosina 1978-19901459. Sen aiheuttamaa suositushinnan nousua pystykaupoissa 
tutkijat ovat yleisesti luulleet kilpailusta johtuvaksi puunhinnan liukumaksi.

Korjuutyön kaupan piilottuminen metsäalalla liittyy metsätalouden toimialan 
väärinymmärtämiseen. Metsätaloutta harjoittavan yrityksen puuntuotannoksi 
ymmärretään metsäntutkimuksessakin vain puun kasvatus. Puusadon korjuun 
katsotaan kuuluvan puunjalostuksen toimialalle1460 ja siten puunjalostusyritysten 
tuotantotoiminnaksi. Käsitystä ei horjuta se, että metsäyhtiöiden havaitaan vähen-
tävän korjuun kustannukset puunmyyjien bruttotulosta, puun tehdashinnasta1461. 
Väärinkäsityksen tulos on, että korjuutyön kauppaa ei tarvita, koska korjuun ”omis-
taa” metsäyhtiö. 

Käsitys puunkorjuusta metsäyhtiöiden toimialana on voitu ulottaa toimituskaup-
poihinkin. Metsänomistajan omalla työvoimalla tehty korjuutyö voidaan katsoa 

1455 Vaara 1998, s. 152

1456 Sahi 2007. Omatoimisuutta tarvitaan

1457 Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 220

1458 Kilpailuviraston kirje markkinaoikeudelle 21.12.2006

1459 Vaara 1998, s. 38

1460 Muiden muassa J. Huovinen (1994, s. 80) katsoo, että puunkasvatus ja puunkorjuu olisi ymmärrettävä 
toisistaan erillisiksi liiketoiminnoiksi, koska ne puun pystykaupassa eriytyvät toisistaan eikä puunkorjuu 
ole puun tuottamista vaan jalostamista. Kuten havaitaan, J. Huovinen perustelee käsitystään vääristyneen 
toiminnan ilmiasulla.

1461 Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 91
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metsäyhtiölle tehdyksi alihankinnaksi1462. Siinä ymmärretään käänteisinä kaup-
pakumppaneiden asematkin; metsäyhtiö korjuutyön ostajana ja metsänomistaja 
korjuutyön myyjänä, metsäyhtiön työntekijänä1463, 1464.

Kuvatut käsitteiden vääristymät yhtäältä selittävät korjuutyön kaupan piilot-
tumisen, toisaalta voivat olla piilottumisen syynä. Piilottumisen seurauksena kor-
juupalvelujen tarjonnan kilpailua ei ole tutkittu. Miksi olisikaan, kun ei ole nähty 
tutkimuksen kohdettakaan, metsänomistajan ostamaa korjuupalvelua? Kilpailua 
korjuupalvelujen markkinoilla on tutkittu vain metsäyhtiöiden koneyrittäjiltä os-
tamien alihankintapalvelujen kaupassa.

Kaiken kaikkiaan puunkorjuun liiketalous ja kustannukset näyttävät kuuluvan 
metsäpoliittisesti herkkiin kysymyksiin1465. Suomessa ensimmäinen puunkorjuun 
liiketalouden tutkimus lienee kirjoittajan väitöskirja vuodelta 1998. Korjuukustan-
nusten metsäpoliittista herkkyyttä kuvaa se, että Metsäteho ja MTK tekivät 1980-lu-
vulla puunkorjuun kustannuksista tutkimuksen, joka yhteisellä päätöksellä päätet-
tiin jättää julkaisematta1466. 

Silloinkin, kun puunkorjuun kustannuksia tutkitaan, tutkimus voi olla niin pin-
nallista, että tulokset eivät vastaa todellisuutta tai niistä on vaikea tehdä päätelmiä. 
Eräässä tutkimuksessa selvitettiin puunkorjuun organisointitapoja ja vertailtiin eri 
tapojen korjuukustannuksia kustannusten lukuarvoja esittämättä1467. Eräs ryhmän 
tutkijoista kertoo, että metsäyhtiöt ja metsähallitus olivat ilmoittaneet korjuun kus-
tannukset tutkijoille ehdolla, että niitä ei julkisteta. 

Tutkimuksia voidaan manipuloitakin halutun tuloksen saamiseksi. Tausta-
tutkimuksessa kerrottiin metsäkoneita ja metsävarustettuja maataloustraktoreita 
vertailevasta tutkimuksesta, jossa kustannustekijöiden lukuarvoja muuntelemalla 
nostettiin maataloustraktorilla korjatun puun yksikkökustannuksia noin 24 prosent-
tia1468. Tutkimukselle oli asetettu johtoryhmä, johon kuuluivat edustajat kolmesta 
metsäyhtiöstä sekä metsähallituksesta, Kehittämiskeskus Tapiosta, Yksityismetsä-
talouden työnantajista, Koneyrittäjien liitosta ja rahoittajalaitoksesta Tekesistä Tut-
kimuksen olivat rahoittaneet pääasiassa Tekes ja konevalmistajat ja sen toteuttivat 
yhteistyönä Metsäntutkimuslaitos, Metsäteho Oy ja Työtehoseuran metsäosasto1469. 

Tutkimuksen manipulointia voi selittää se, että tutkimusta rahoittaneilla kone-
valmistajilla ja useilla johtoryhmän jäsenillä olivat suuret intressit vaikuttaa siihen, 

1462 Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 90

1463 Vaara 1998, s. 36

1464 Penttinen ym. 2001, s. 18

1465 Vaara 1998, s. 116

1466 Suullinen tieto eläkkeellä olevalta Metsätehon tutkijalta.

1467 Mäkinen, ym. 1997.

1468 Vaara 2010, s. 77

1469 Kärhä (toim) 2001, s. 3.
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ettei metsäkoneiden kustannustehottomuus maataloustraktoriin verrattuna tule 
näkyviin tutkimuksen tuloksissa.

Vastaavaa puunkorjuun tehokkuuskäsityksen ylläpitämisen pyrkimystä esiintyi 
erään Metsätehon tutkimuksen julkistamisessa, josta löytyy sekä tutkijan julkaisu 
että erillinen päätelmät julkaisu. Päätelmät julkaisussa ei kerrota tutkijan julkai-
sussa ilmoitettua tulosta, jonka mukaan hakkuukustannukset poimintahakkuussa 
(jatkuvassa kasvatuksessa) olisivat 15 prosenttia tasaikäisen metsän hakkuukustan-
nuksia alemmat, kun otetaan huomioon puuston kiertoajan kaikki hakkuut. Sen 
lisäksi päätelmät julkaisussa poimintahakkuun kustannusten ero uudistushakkuun 
kustannuksiin ilmoitetaan kuusi prosenttia uudistushakkuun kustannuksia suu-
remmaksi, kun tutkijan julkaisussa ero ilmoitetaan noin viideksi prosentiksi1470, 1471.

Tutkimuksen tulokseen vaikuttaneita tekijöitä voidaan kysyä myös maatilojen 
kauppojen määriä 1960-luvulla koskevassa tutkimuksessa. Tutkimuksessa puhu-
taan maatilojen myyntiryntäyksestä, mutta sivuutetaan lähes kokonaan ryntäyksen 
perussyy, metsätraktorin tuominen metsään. Metsätraktori vei maatiloilta ansiotu-
lot ja oli siten maatilojen myyntiryntäyksen perussyy. Sen sijasta myyntiryntäyksen 
syiksi selitetään maatalousalan toimenpiteet.

Tiedotuksen käsittelyn yhteydessä jo kerrottiin, kuinka puun pystykaupan jär-
jestelmä on metsäpoliittisesti arka aihe. Sitä se on myös metsäntutkimuksessa. 
Vuonna 1994 valmistuneen tutkimukseni päätulos oli pystykaupan osoittaminen 
metsänvuokraukseksi1472. Tutkimuksen hyväksyi Metsäntutkimuslaitoksen julkaisu-
sarjaan tutkimusjohtaja, jolla oli muu kuin metsänhoitajan peruskoulutus. Hänen 
seuraajansa ei hyväksynyt tutkimukseni päätuloksen kertomista laitoksen julkaisuja 
esittelevässä tiedotejulkaisussa, vaikka kaikista muista tutkimuksista se kerrottiin. 
Tiedotteessa näkyy minun tutkimuksestani vain nimi ja tekijä1473. 

Yksityismetsälain tulkinnasta tekemääni tutkimusta ”Yksityismetsälain vää-
rintulkintaa 40 vuotta” ei suostuttu julkaisemaan Metsätieteen aikakauskirjassa. 
Tutkimus julkaistiin ennalta tieteellisesti tarkastettuna Suomen Ympäristöoikeus-
tieteellisen Seuran aikakausikirjassa ”Ympäristöjuridiikka”.

Myöskään väitöskirjaani ei hyväksytty metsäntutkimuslaitoksen julkaisusar-
jaan. Väitöskirja julkaistiin Helsingin yliopiston metsäekonomian julkaisusarjassa. 
Väitöskirjan yhtä keskeistä tulosta, metsäyhtiön puunkorjuun ryöstömetsätalou-
dellista luonnetta1474, ei kuitenkaan sallittu esittää väitöskirjan tiivistelmässä eikä 
selostuksessa. 

1470 Imponen 2002

1471 Imponen ym. 2002

1472 Vaara 1994

1473 Pilkkeitä 1994, s. 5

1474 Vaara 1998, s. 102
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Metsänhoitajien yhteisön maailmankuvasta nähtyinä kriittiset tutkimukset 
edustavat tutkijan poikkeavaa maailmankuvaa. Metsäteollisuuden keskusliiton 
metsäosaston johtaja nimittää väitöskirjaani pamfletiksi, katsoo sen rapauttavan 
tutkimuksen arvostusta käytännön kentässä ja kertoo minun maailmankuvani poik-
keavan merkittävästi käytännön arkitodellisuudesta1475. Perusteluja käsitykselleen 
hän ei esitä. 

Metsäntutkijoidenkin piirissä esiintyy arvostelua tutkijoiden maailmankuvan 
asettamisesta kyseenalaiseksi. Eräs metsäntutkija ihmettelee lehtikirjoituksessaan, 
kuinka väitöskirjani on voitu hyväksyä1476. Hänkään ei perustele käsitystään.

8.3.2  ”kokonaiskuvaosasTo”

Metsäntutkimuksessa näyttävät toteutuneen hyvin pitkälle järjestelyt, joita Teh-
daspuu Oy:n toimitusjohtaja Topi Heikkerö vuonna 1970 kaavaili metsäntutki-
mukselle. Laajassa muistiossaan (26 sivua)1477 hän katsoi maan metsätalouden 
suurimmaksi ongelmaksi kehittymättömän puunkorjuun ja -kuljetuksen ja ehdotti 
käytännöllisesti katsottuna kaikkien metsätalouden osaalueiden - myös metsäntut-
kimuksen - järjestämistä puunkorjuun tekniikan ehdoilla. Puunkorjuussa oli juuri 
otettu käyttöön määrätehokkaat erikoiskoneet, metsätraktorit. 

Heikkerö ehdotti metsäntutkimuksen uudelleen organisointia niin, että siitä tu-
lisi metsätalouden ohjausjärjestelmän johtava osa. Puunhankinnan kokonaisuuden 
kehittämistä varten maan kaikki puuntuotannon tutkimusresurssit olisi järjestet-
tävä yhteisen koordinaattorin alaiseksi. Koordinaattorilla tulisi olla työelin, josta 
Heikkerö käyttää nimitystä ”kokonaiskuvaosasto”1478. 

Kokonaiskuvaosasto antaisi osviitat tutkimukselle ja viitteet käytännön miehille 
edullisimmista tuotantoketjuista. Heikkerö antaisi kokonaiskuvaosastolle paljon 
muitakin tehtäviä; käytännössä koordinaattorin johtama tutkimuslaitos saisi joh-
tavan aseman metsätalouden ohjauksessa. Tässä yhteydessä ehdotuksen enempi 
käsittely sivuutetaan.

Puunkorjuun ja -kuljetuksen tutkimuksessa kokonaiskuvaosastoa muistuttava 
järjestely on käytännössä olemassa. Korjuuta ja kuljetusta tutkivien laitosten välille 
on sovittu työjako, jossa muun muassa Työtehoseuran metsäosasto on rajattu tutki-
maan vain metsänomistajan omatoimista puunkorjuuta1479. Korjuun ja kuljetuksen 
tutkimukset on keskitetty metsäteollisuuden perustamalle ja pääosalta omistamalle 

1475 Valtanen 1998, s. 43; www. forestindustries.fi/fi/tiedotteet

1476 Kuisma vaarallisilla vesillä (Mäkinen 2002)

1477 Heikkerö 1970

1478 Heikkerö 1970, s. 18

1479 Mäkelä 1980 ja 1987
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tutkimuslaitokselle Metsäteholle. Metsäteho on määrittänyt puunkorjuun ja kulje-
tuksen linjaratkaisut (paradigmat), joiden tutkimiseen muiden tutkimuslaitosten 
tekemissä tutkimuksissa on keskitytty. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että metsänhoitajien ammattikulttuurin asenteet 
ohjaavat metsäntutkimustakin. Tutkijat pyrkivät muun metsänhoitajien yhteisön 
tapaan ylläpitämään kuvaa tehokkaasta ja ympäristöystävällisestä metsätaloudesta 
ja ammattikunnan onnistumisesta maan metsien hoitamisessa. Siksi metsäntutki-
mus ei ole toiminut metsätalouden käytäntöjen kriittisenä arvioijana, vaan ennem-
minkin metsätalouden ohjausjärjestelmän yhtenä osana.
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9.1  Metsätalouden vinoutumisen lähteet ja tekijät

Tutkimuksen tehtäväksi asetettiin metsätalouden yhteiskunnallisen toimintaym-
päristön selvittäminen. Tehtävän tausta oli siinä, että tätä tutkimusta edeltävissä 
taustatutkimuksissa oli havaittu metsätalouden olevan sekasortoisessa tilassa sekä 
taloudelliselta että yhteiskunnalliselta ja metsäluonnon kannalta katsottuna. Sii-
tä huolimatta maassa vallitsee käsitys, jonka mukaan metsätalous on Suomessa 
mallikelpoista perhemetsätaloutta. Tutkimuksella on pyritty selvittämään, kuinka 
metsätalouden vääristynyt toiminta on voinut jatkua vuosikymmenien ajan ilman, 
että metsänomistajat tai mikään muukaan metsätalouden toimijoiden ryhmä olisi 
vääristymiä havainnut. 

Tutkimuksessa on kuvattu metsätaloutta ohjaavan järjestelmän kulttuuria ja 
rakenteita sekä arvioitu niiden vaikutuksia metsätalouden ohjaukseen. Tutkimuk-
sen tuloksena on löydetty erilaisia tekijöitä, jotka ovat vinouttaneet metsätalouden 
toimintaympäristön kulttuuria ja rakenteita. Tekijät voidaan ryhmitellä 1) histo-
riallisiin, 2) kulttuurisiin, 3) kansantaloudellisiin ja 4) organisatorisiin tekijöihin.

1)  Vinoutumisen historiallinen tausta on 1800-luvun tapahtumissa. Vuonna 
1851 annettiin silloisten elinkeino-olojen vastainen metsäasetus, jolla pyrittiin 
lopettamaan uudistilojen perustaminen valtion metsiin. Valtion metsiä oli 
tarkoitus käyttää yksinomaan metsätalouteen, jota varten maahan perustet-
tiin metsänhoitajien ammattikunta. Metsänhoitajat toimivat ensimmäiset 
noin 50 vuotta vain metsähallituksen virkamiehinä.

2)  Elinkeino-olojen vastaisen asetuksen toimeenpano vaikutti uuden ammatti-
kunnan kulttuurin kehittymiseen. Kulttuurin asenteiksi muodostuivat maa-
taloutta torjuvat ja yhteiskunnan tarpeita väheksyvät asenteet. Metsähalli-
tuksen virkamiehinä metsänhoitajien ammatillinen osaaminen liiketalouden 
osalta jäi puutteelliseksi, sillä valtion metsätaloudessa liiketaloudelle ei ollut 
käyttöä. 

3)  Metsänhoitajakunnan arvostus ja asema nousivat 1800-luvun viimeisinä 
vuosikymmeninä, kun puunjalostus nousi maan talouselämän keskeiseksi 
alaksi. Sen seurauksena alettiin kantaa huolta metsien käytöstä, mikä lisäsi 
metsänhoitajien yhteisön asiantuntijavaltaa. 

4)  Kun metsäalalle alettiin perustaa uusia laitoksia 1900-luvun alussa, metsän-
hoitajakunnan edustajat järjestivät niiden rakenteita alusta alkaen. Organi-
saatioiden vinoutumat alkoivat jo ensimmäisistä järjestelyistä, kun yksityises-
tä metsänhoitajien yhdistyksestä Tapiosta vuonna 1908 tehtiin ylimääräinen 
metsänomistajien neuvonnan keskusvirasto ja valtion metsiä hallinnoivasta 
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metsähallituksesta vuonna 1917 metsälakien valvonnan keskusvirasto. Vuon-
na 1928 eriytettiin metsätalouden hallinto valtion hallinnosta perustamalla 
itsenäiset metsänhoitolautakunnat ja vuonna 1942 metsänomistajien edun-
valvonta siirrettiin MTK:lta metsätalouden hallinnolle.

Näistä tekijäryhmistä kumpuavat metsätalouden ja sen toimintaympäristön vi-
noutumisen varsinaiset tekijät. Vinouttaviksi tekijöiksi on tutkimuksessa todettu 
seuraavat.

- Yhteiskunnallinen tekijä: Metsänhoitajakunnan lähes rajaton ja valvomaton 
valta

- Kulttuurinen tekijä: Metsänhoitajien yhteisön ammattikulttuurin asenteet
- Organisatorinen tekijä: Korporatiivinen hallinto, jolle metsänomistajien 

edunvalvonta on alistettu
- Ammatillinen tekijä: Metsänhoitajien yhteisön puutteellinen liiketaloudelli-

nen osaaminen
- Liiketaloudellinen tekijä: Tuottavuuden mittaaminen määrän yksiköillä ra-

hayksiköiden sijasta
- Markkinoiden tekijä: Metsänvuokrauksen puukauppatapa 
- Tekninen tekijä: Raskaan metsäkonetyypin määräävä asema metsän tapah-

tumissa

Keskeisimpiä vinoutumisen tekijöitä ovat kulttuurin asennetekijät ja korporatiiviset 
organisaatiot. Asennetekijät luovat toiminnan linjat ja organisaatiot antavat lähes 
rajattoman vallan linjojen toimeenpanoon. Metsänhoitajakunta ei ole asennoitunut 
tehtäväänsä metsätalouden tuotantoa harjoittavien yritysten palvelutehtävänä, vaan 
edistystä tuovana lähetystehtävänä, paternalistisena ohjauksena. Kun ammatillises-
sa osaamisessa on ollut puutteita ja käsissä lähes rajaton valta, tuloksena on ollut 
metsätalouden vinoutuminen.

Kulttuuri nousee vaikutukseltaan johtavaan asemaan siksi, että yhtenäinen am-
mattikulttuuri ulottuu metsätalouden toimialan kaikille tasoille. Edellä on kuvattu, 
kuinka organisatorisilla järjestelyillä on luotu kulttuurinen värisuora, joka ulot-
tuu hallinnon ja edunvalvonnan alimmista yksiköistä valtioneuvoston ministeriön 
tasolle saakka. Kun vastavoimia ei ole ollut, ei kulttuurin asenteiden mukaiselle 
metsätalouden ohjaukselle ole ollut pidäkkeitä lähes lainkaan. 

Organisaatioiden järjestelyissä keskeisintä on ollut korporatiivisen hallinnon 
perustaminen. Keskitetyn hallinnon maissa korporatismilla on tavoiteltu ammat-
tiliittojen vallan heikentämistä ja valtionjohdon vallan vahvistamista. Esimerkiksi 
Italiassa ja Saksassa, joissa korporatiivista hallintoa sovellettiin 1920- ja 1930-luvuil-
la, korporatismin toi hallintoon keskitetty valtionhallinto. Korporaatioiden hallinto 
oli tarkoitettu diktaattorin vallankäytön kulissiksi. 

Metsäalankin korporatismi on tarkoitettu todellisten vallankäyttäjien kulissiksi. 
Korporatismilla on tavoiteltu julkisen vallan ja metsänomistajien vallan heikentä-
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mistä ja metsänhoitajien yhteisön vallan lisäämistä. Metsäalalle korporatismia ei 
tuonutkaan valtionjohto vaan metsänhoitajien yhteisö. Muodollisesti päätöksen 
korporatiiviseen hallintoon siirtymisestä teki eduskunta. Ensimmäiseen korpora-
tiiviseen hallintoon, metsänhoitolautakuntaan, luotiin toimihenkilöiden vallan ku-
lissiksi metsänomistajien luottamusmiehistä koostuva nukkehallitus. Lautakuntia 
nimitettiin metsänomistajien itsehallinnoksi.

Metsätalouden kehityksessä ovat toteutuneet edellä esitetyt Mika Aaltosen ha-
vainnot, jotka otettiin ikään kuin tutkimuksen hypoteesiksi. Hänen havaintojensa 
mukaan kaikissa järjestelmissä alkuvaiheen päätökset ohjaavat myöhempiä pää-
töksiä ja tärkein syy-seuraus-suhde eri ihmisten ja organisaatioiden menestykseen 
riippuu palautejärjestelmistä1480.

Metsätalouden sekasortoinen tila on tulos vinoutuneiden tapahtumien ketjuun-
tumisesta sekä tuotantotoiminnassa että toimintaympäristössä. Tuotantotoimin-
nan vinoutumisen ensimmäisestä tapahtumasta voidaan kirjata päivämääräkin, 
27.1.1961. Tuona päivänä valmistui Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö, 
jossa puunkorjuun tehokkuus määriteltiin määrätehokkuudeksi. Määritelmän toi-
meenpano aiheutti määrätehokkaan, mutta kustannustehottoman metsätraktorin 
käyttöönoton. Kun määrätehokkuus ei ollut kilpailutekijä korjuutyön markkinoil-
la, eliminoitiin korjuupalveluista markkinat, kilpailu, yrittäjät ja metsänomistajan 
oikeudet ensin puunkorjuun hallinnasta, sitten oman metsän hallinnasta, lopulta 
markkinatalous metsätaloudesta kokonaan.

Myös toimintaympäristön vinoutumisen ensimmäisestä tapahtumasta voidaan 
kirjata päivämäärä 11.5.1928. Tuona päivänä eduskunta hyväksyi metsänomistajien 
luottamusmiehiin perustuvan nukkehallinnon, metsänhoitolautakuntien perusta-
misen. Luottamusmiehistä tuli toimihenkilöiden työväline metsätalouden ohjaami-
sessa ja toimintaympäristön järjestämisessä. Metsälautakuntien luottamusmiehet 
olivat vahva tuki seuraavan toimintaympäristön vinoutuman, metsänomistajien 
edunvalvonnan lautakunnille kaappaamisen toimeenpanossa. Siitä eteenpäin entis-
tä suurempi luottamusmiesten joukko on edistänyt vinoutumien kumuloitumista, 
kun joukkoon ovat kuuluneet sekä hallinnon että metsänomistajien etujärjestön 
luottamusmiehet.

9.2  Valvonnan eliminoiminen ja tulosten luotettavuus

Toimihenkilöiden ohjaama luottamusmiesten palaute on vuosikymmenien ajan 
antanut yksipuolista tietoa sekä tuotantotoiminnan että toimintaympäristön ta-
pahtumista, tarpeista ja metsänomistajien asenteista Palaute on ollut toimihen-
kilöiden tarpeista lähtevää palautetta. Palautteessa on vaadittu valtiota lisäämään 

1480 Tolkuntekijä. Selostus Mika Aaltosen tutkimuksesta (Raeste 2007)
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toimihenkilöiden valtaresursseja. On vaadittu lisää varoja metsänomistajien neu-
vontaan ja metsätalouden suunnitteluun sekä edellytysten luomista avohakkuu/
metsänviljelylle ja massiivisten metsäkoneiden käytölle, joita laitokset valtaamis-
saan metsätöissä käyttävät. 

Sivistysvaltiossa palautteet poliittisille päättäjille tulevat toimialan valvonnan 
antamina palautteina ja palautteet etujärjestöjen johdolle jäsenistön antamina pa-
lautteina. Metsäalalta on organisaatioiden järjestelyillä eliminoitu jokseenkin kaik-
ki valvonta ja toimialan normaalit yhteydet poliittisiin päättäjiin ja etujärjestöjen 
johtoon. Seuraavassa yhteenveto valvonnan eliminoimisista. 

- Poliittinen valvonta eliminoitu korporatiivisella hallinnolla.
- Metsänomistajien edunvalvonta eliminoitu hallinnolle siirretyllä edunval-

vonnalla.
- Markkinoiden ohjaus eliminoitu monopoleilla ja kartelleilla.
- Oikeuslaitoksen valvonta eliminoitu hallinnon metsänrauhoitusoikeudella 

(v. 1996 saakka). 
- Tiedotusvälineiden valvonta eliminoitu massiivisella tiedotuksella ja sisäisellä 

sensuurilla.
- Kriittinen metsäntutkimus eliminoitu metsänhoitajien ammattikulttuurin 

asenteilla.

Valvovien voimien eliminoiminen, luottamusmiesten opetuslapsiasenteet ja palaut-
teen yksipuolisuus toimivat nykyisinkin. Metsäalan vahvat organisaatiot kykenevät 
nykyisinkin torjumaan niiden asemaa heikentävät yritykset. Se näkyy muun muassa 
MTK:n johdon yrityksissä uudistaa etujärjestön organisaatioita. Yritykset yhdis-
tää metsäalan erillisiä organisaatioita maatalousalan organisaatioihin eivät etene 
metsäpuolen vastustuksen vuoksi. Kesäkuussa 2012 MTK:n johto esitti liittokoko-
ukselle metsävaltuuskunnan lakkauttamista. Luottamusmiehet torjuivat esityksen 
äänestyksessä ja liittokokous päätti toistaiseksi säilyttää metsävaltuuskunnan1481.

Tutkimuksen tulokset antavat luotettavilta vaikuttavat selitykset kysymyksiin 
metsätalouden sekasortoisen tilan syistä ja piilottumisesta sekä metsäalan toimija-
ryhmien asenteista ja käyttäytymisestä. Päätelmiä tukevat tutkimuksissa, komiteoi-
den mietinnöissä, lainselityskirjoissa ym. esitetyt kannanotot ja säädösten määrä-
ykset, joiden lähteet on alaviitteissä kerrottu. Viittauksilla aikakausi- ja päivälehtien 
kirjoituksiin pyritään kuvaamaan, vastaavatko muilla perusteilla tehdyt päätelmät 
metsätalouden toiminnoista yleisiä käsityksiä. Lähteiden luotettavuus ja päättelyn 
johdonmukaisuus ovat lukijoiden arvioitavissa. 

1481 Yhden valtuuskunnan malli pysyi horisontissa. Maaseudun Tulevaisuus 2.7.2012.
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9.3 Metsänhoitajien maa 

9.3.1 meTsänhoiTajien yhTeisön rajaTon valTa valTaTeorian valossa 

Valta on keskeinen käsite tutkimuksessa, jossa käsitellään taloudellista tuotantoa 
harjoittavan toimialan ohjausta. Niin kuin aiemmin on todettu, Galbraith’in mukaan 
taloustiede jää vaille merkitystä ja etenkin vaille vaikutusta, jos tieteessä kieltäydy-
tään tarkastelemasta vallankäyttöä1482. Sen vuoksi tässä arvioidaan metsänhoitajien 
yhteisön valtaa ja vallankäyttöä myös valtateorian näkökulmasta.

Vallan käsitteen määritelmiä on suuri määrä. Weber’in määritelmän mukaan valta tar-

koittaa kaikkia mahdollisuuksia saada oma tahto läpi sosiaalisen suhteen sisällä myös 

vastarinnan edessä, samantekevää, mihin tämä mahdollisuus perustuu1483.

Valtaa käytetään vallankäytön välineillä, valtaresursseilla. Galbraith jakaa välineet 

kolmeen ryhmään: 1) pakotevalta, 2) palkitsemisvalta ja 3) asenteiden ohjausvalta. 

Välineet tulevat vallankäytön lähteistä. Pakotevalta tulee pääosalta laeissa määrätty-

jen rangaistusten uhasta, palkitsemisvalta taloudellisista voimavaroista ja asenteiden 

ohjausvalta organisaatioista. Nyky-yhteiskunnassa tärkein vallan lähde on organisaa-

tio. Sen tärkein vallankäytön väline on asenteiden ohjausvalta, toimijoiden usko-

musten muuttaminen. Enimmät organisaatiot syntyvät juuri käyttämään asenteiden 

ohjausvaltaa1484.

Organisaation ominaisuuksista tärkeimpiä ovat organisaation jäsenten alistumi-

nen organisaation pyrkimyksiin sekä sisäisen ja ulkoisen vallankäytön symmetria. 

Symmetria tarkoittaa vallankäytön välineiden käyttämistä yhtä lailla organisaation 

sisäiseen kuin ulkoiseenkin vallankäyttöön. Mitä tehokkaampaa on sisäinen vallan-

käyttö, so. jäsenten alistuminen yhteisten tavoitteiden ajamiselle, sitä tehokkaammin 

organisaatio kykenee käyttämään valtaa ulospäin. Sen vuoksi kaikissa organisaatiois-

sa pyritään tukahduttamaan poikkeavat näkemykset1485.

Organisaation valta riippuu vallankäytön välineiden määrästä. Valta kasvaa eri-

tyisen suureksi, jos organisaatio hallitsee sekä kaikkia kolmea vallan lähdettä, lakien 

säätämistä, talouden voimavaroja ja organisaatioita että niihin perustuvia vallankäy-

tön välineitä, pakote-, palkitsemis- ja asenteiden ohjausvaltaa. Selkein esimerkki täl-

laisesta yhdistelmästä on totalitaarinen hallinto. Se voi käyttää kaikkia vallan lähteitä 

ja toimeenpanon välineitä yhtä hyvin hallinnossa sisäisesti kuin ulkoisestikin kansaan 

kokonaisuudessaan. Totalitaarisen hallinnon esimerkkinä Galbraith mainitsee kansal-

lissosialistisen Saksan hallintokoneiston1486.

1482 Galbraith 1984, s. 11

1483 Ylikoski 2000, s. 16

1484 Galbraith 1984, s. 18

1485 Galbraith 1984, s. 70, 72

1486 Galbraith 1984, s. 78
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Metsänhoitajien ammattikunnan yhdeksi tehtäväksi annettiin 1900-luvun alussa 
metsätalouden edistäminen yksityisissä metsissä. Ammattikunnan sisäinen yhteis-
henki on edellä havaittu erityisen tiiviiksi. Yhteisön jäsenet ovat vapaaehtoisesti 
alistaneet itsensä yhteisön tavoitteelle, metsätalouden edistämiselle. Yhteisö on 
käyttäytynyt valtateorian mukaisesti ja pyrkinyt tukahduttamaan yhteisön sisältä 
esitettyjä poikkeavia näkemyksiä. Yhteisö käyttäytyy henkisen kartellin luonteisesti 
ja on ottanut katto-organisaation aseman metsätalouden johtamisessa. Hieman 
kärjistetysti voi todeta, että metsätaloutta hallitsee metsänhoitajien yhteisö ja kor-
poratiivinen hallinto on sen ilmiasu. 

Metsänhoitajien yhteisö on vähä vähältä laajentanut valtaansa. Yhteisö otti jo en-
simmäisiä organisaatioita perustettaessa neuvonnan (v. 1908) ja hallinnon (v. 1917) 
organisaatiot hallintaansa asiantuntijavaltaa käyttämällä. Neuvonta (asenteiden 
ohjausvalta) liitettiin lainvalvontaan (pakotevaltaan) palkitsemisvaltaa käyttämällä 
(v. 1928). Sen jälkeen asenteiden ohjausvallalla (lobbauksella) on otettu metsän-
omistajien etujärjestö yhteisön ohjaukseen (v. 1942), ohjattu eduskunta perusta-
maan asenteiden ohjausvallan laitokset (v. 1950) ja liittämään palkitsemisvallan 
(valtion tuet) pakotevaltaan (v. 1987). Näin on hallinnosta käsin valtaa käyttävälle 
metsänhoitajien yhteisölle keskitetty kaikki vallankäytön välineet, pakote-, palkit-
semis- ja asenteiden ohjausvalta 

Metsänhoitajien yhteisön hallinto hallitsee huomattavan pitkälle myös vallan-
käytön lähteitä. Hallinnon organisaatiot on perustettu edistämään metsätaloutta 
nimenomaan tiedotuksella, toisin sanoen käyttämään asenteiden ohjausvaltaa. Pal-
kitsemisvallan varat tulevat hallinnolle valtion avustuksina, liiketoiminnan tuloina 
ja lakisääteisinä metsänhoitomaksuina.

Pakotevallan lähteen, lainsäädännön, hallinta näkyy käytännön tapahtumista. 
Metsänhoitajien yhteisö on ainakin kolmessa tapauksessa sivuuttanut eduskunnan 
tahdon lakien soveltamisessa1487, 1488, 1489 ja lisäksi valtioneuvoston määräyksen lain 
valmistelussa. Maan oikeuslaitos tulkitsi yksityismetsälakia 40 vuotta metsänhoi-
tajien yhteisön tahdon eikä eduskunnan tahdon mukaisesti. Lakien säätämisessä 
eduskunta ei viime vuosikymmeninä liene juurikaan muuttanut metsänhoitajien 
yhteisön ohjauksessa valmisteltuja ja yhteisön lobbaamia lakiehdotuksia. 

Laaja tehtävien kirjo antaa hallinnolle pakotevallan välineiksi säädöksillä mää-
rättyjen rangaistusten lisäksi myös epäsuoran vallankäytön välineitä. Yksi väline 
oli metsänviljelyn vakuustalletus, joka oli voimassa vuoteen 1991 saakka. Vakuus-
talletus teki mahdolliseksi lainvastaisen avohakkuun ja viljelyn vaatimisen. Hal-
linto päätti talletettavan summan suuruuden ja metsäyhtiöt pidättivät summan 
puunmyyntitulosta. Toinen väline olivat taloudelliset pakotteet. Hallinto saattoi 

1487 Asetus toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi 106/1917 

1488 Yksityismetsälaki 161/1928

1489 Yksityismetsäasetus 537/1967
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estää puunmyynnin, jos metsänomistaja myyntileimikon tekemisessä ei suostunut 
avohakkuuseen ja metsänviljelyyn. 

Eduskunnan säätämillä vallankäytön rajoituksilla, jotka johtuivat muutamista 
julkista huomiota herättäneistä metsäoikeudenkäynneistä, ei juurikaan ole ollut 
käytännöllistä merkitystä. Useimmat katselmustoimikunnat kokevat edelleen teh-
täväkseen hallinnon avustamisen metsätalouden edistämisessä. Vakuustalletuksen 
poistaminen ei ole vähentänyt metsänviljelyn vaatimuksia. Viranomaistehtävien 
eriyttäminen hallinnon sisällä on näennäinen uudistus. Eduskunnan herääminen-
kin jäi tilapäiseksi, mihin viittaa 1990-luvun loppupuolen lakien uudistaminen.

Edellä kuvatuilla perusteilla voidaan päätellä, että metsätalouden hallinnossa 
toteutuvat totalitaarisen hallinnon tunnusmerkit. Hallinnolla on käytettävissään 
kaikki kolme vallankäytön välineiden ryhmää ja hallinto kykenee huomattavan 
pitkälle hallitsemaan myös niiden taustalla olevia vallan lähteitä..

Hallinnon vallankäytön välineitä täydentää vielä metsänomistajien etujärjestön 
hallinta. Sen tuloksena metsäalalla ei ole lainkaan vallankäyttöä tasapainottavaa 
vastavoimaa. Siitä seuraavassa.

Jotta voidaan ymmärtää organisaatioita tiedonhallintavallan lähteinä, on erotetta-

va toisistaan vallan todellisuus ja vallan harha. Ihmiset voivat kuvitella käyttävänsä 

valtaa, vaikka itse asiassa eivät sitä käytäkään. Vallan harha on erityisen yleistä, kun 

ensisijaisena vallan lähteenä on organisaatio. Henkilöt, jotka pyrkivät käyttämään val-

taa, saavat vaikutelman vallan käytöstä muodostamalla organisaation, osallistumalla 

sen kokouksiin ja lukemalla sen julkilausumia. Halu käyttää valtaa tulee tyydytetyksi, 

ei tulosten vaan muodon perusteella1490. 

Luottamusmiesten hyväksikäyttö metsänhoitajien yhteisön tavoitteiden ajamisessa 
perustuu vallan harhaan. Metsänhoitajien yhteisön ohjauksella organisaatiot on 
tietoisesti rakennettu luottamusmiesten näennäistä vallankäyttöä silmälläpitäen. 
Edellä kerrottiin, kuinka vuonna 1928 perustettuja metsänhoitolautakuntia nimitet-
tiin ”metsänomistajien itsehallinnoksi”. Tarkoituksena oli luoda metsänomistajille 
mielikuva vallan käytöstä, vallan harha. 

Erityisen korostuneena vallan harha toteutuu metsänomistajien etujärjestön 
organisaatioissa. Paikallisyhdistykset (metsänhoitoyhdistykset) olivat vuoteen 1996 
saakka hallinnon organisaatioita ja sisäiseltä kulttuuriltaan ovat hallintoa edelleen-
kin. Se näkyy siinä, että yhdistykset eivät nykyisinkään avusta metsänomistajaa 
hallinnon toimenpiteitä vastaan. 

Sisäisen ja ulkoisen vallankäytön symmetrian mukaisesti organisaatio käyttää 
valtaa myös luottamusmiehiin päin. Keskeisin vallankäytön väline on asenteiden 

1490 Galbraith 1984, s. 83
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ohjausvalta. Edellä kerrottu Risto Isomäen kuvaus eduskunnan talousvaliokunnassa 
käydystä keskustelusta kuvaa, kuinka luottamusmiehet voivat olla ”paavillisempia 
kuin paavi itse”. Myös palkitsemisvallalla on sisäisen kuuliaisuuden ylläpitämisessä 
huomattava merkitys. Välittömien kokouspalkkioina ja matkakorvauksina saatu-
jen rahatulojen lisäksi luottamusmiehet voivat saada erilaisia etuja metsätalouden 
harjoittamisessa. Luottamusmiehet kuuluvat metsäalalla etuoikeutettujen ryhmään, 
nomenklaturaan.

Vallan dialektiikalla tarkoitetaan vallan käyttöä ja vallan vastustamista. Galbraith pitää 

sääntönä, että miltei mikä tahansa vallan ilmaus saa aikaan vastakkaisen - joskaan 

ei välttämättä tasavertaisen - vallan ilmauksen. Sen ansiosta nykyaikaisessa yhteis-

kunnassa vallitsee enemmän tai vähemmän selkeä tasapaino vallan käyttäjien ja sen 

vastustajien välillä1491.

Aina ei vallankäytön kohteilla kuitenkaan ole keinoja pyrkiä valtatasapainon 

saavuttamiseen. Silloin he voivat pyrkiä ainakin vähentämään kaikkia niitä ongelmia, 

kuten piinaa, vaivaa, kiusaa ja ponnistusta, mitä vallankäyttäjän tahdon vastainen 

käyttäytyminen aiheuttaa. Selväpiirteinen esimerkki ongelmien vähentämisestä on 

alistuminen. Yksilö, joka jatkuvasti toimii tietyssä vallanalaisuudessa, vähitellen luopuu 

niistä arvoista, jotka ovat ristiriidassa sen käyttäytymisen kanssa, johon hänet on 

pakotettu. Hän luopuu pakotettuna vastentahtoisesti ja vastoin niitä arvoja, joita hän 

tunnustaa (”orjuus tuottaa orjan luonteen”)1492.

Metsäalalla ei ole toteutunut sääntö vallan käytön ja vastakkaisen vallan nouse-
misesta eikä vallan käyttäjien ja vastustajien välisestä tasapainosta. Metsäala ei 
olekaan ollut nykyaikainen yhteiskunta, niin kuin edellä on käynyt selville. Yri-
tyksiä vastakkaisen vallan luomiseen uusia metsänomistajien etujärjestöjä perus-
tamalla on ollut, mutta metsätalouden vahvat organisaatiot ovat estäneet niiden 
kehittymisen todelliseksi vastavoimaksi. Metsänomistajat ovat alistuneet hallinnon 
vallankäyttöön, mikä näkyy siitäkin, että vain pieni osa metsänrauhoituksista on 
käsitelty oikeusistuimissa.

1491 Galbraith 1984, s. 85

1492 Rainio 1969, s. 37, 38
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Valtio on hyvin läheisesti kietoutunut vallan dialektiikan prosessiin, jossa valtaa käyte-

tään toista valtaa vastaan. Pakotevallan tärkein lähde on lainsäädäntö, mutta toisaal-

ta kaikki sivistysyhteisöt säätelevät pakotevallan käyttöä lainsäädännöllä. Hallinnon 

lakisääteisen vallan käyttö tapahtuu oikeuslaitoksen valvonnassa. Pakotevallan käytön 

säätelyn tarkkuus ja tehokkuus ovat kenties selkein osoitus yhteisön sivistystasosta. 

Anarkialle on ennen kaikkea tunnusomaista pakotevallan pidäkkeetön käyttö niin 

muodollisen hallintorakenteen puitteissa kuin sen ulkopuolellakin1493.

Suomessa metsätalouden hallintoa on johdonmukaisesti kehitetty juuri päinvastai-
seen suuntaan kuin sivistysvaltion käytäntö edellyttäisi. Hallintovallan käytön sää-
tely parlamentaarisella valvonnalla lopetettiin vuonna 1928 antamalla hallintovalta 
itsenäisille metsänhoitolautakunnille. Niille annettiin oikeus käyttää lakisääteistäkin 
pakotevaltaa ilman oikeuslaitoksen valvontaa. Hallinto löysi runsaasta tehtävien 
valikosta muitakin pakotevallan välineitä. Seurauksena oli jokseenkin pidäkkeetön 
pakotevallan välineiden käyttö.

Mielivaltaisesta lainkäytöstä huolimatta itsenäisen hallinnon valtaa on vaihe vai-
heelta lisätty ja valvontaa vähennetty. Muutamat vallan keskityksen rajoittamiseen 
tähtäävät muutokset vuosina 1987-1996 ovat näennäisiä. Jos pakotevallan säätelyn 
tarkkuus ja tehokkuus olisivat metsänhoitajien yhteisön sivistystason ainoa mittari, 
ei sivistystasosta jäisi paljon jäljelle.

Käytännössä lakisääteisellä pakotevallalla tuetaan metsäalan kolmen päätoi-
mijan tavoitteita. Päätoimijat yhdistävät erilaiset vallankäytön keinonsa yhteiseksi 
kaikkia päätoimijoita hyödyttäväksi paketiksi. ”Tehometsätalouden” tapahtumien 
ketju alkaa avohakkuusta, johon hallinto velvoittaa pakotevallalla, metsäyhtiöt puun 
hinnoittelun palkitsemisvallalla ja metsänhoitoyhdistykset metsänomistajien asen-
teiden ohjausvallalla. Hallinto hyötyy avohakkuista taimien kysynnän lisääntymi-
senä, metsäyhtiöt metsäkoneiden käytön tehostumisena ja metsänhoitoyhdistykset 
metsänviljelyn työnjohtopalkkioina. 

9.3.2  meTsänomisTajan omisTajanvallan eliminoinTi 

Metsänomistajien eturyhmän vaikutusvallan alasajo alkoi käytännössä jo ennen 
kuin eturyhmä oli järjestäytynytkään. MTK:ssa nimittäin havaittiin metsänomis-
tajien edunvalvonnan tarve vasta, kun ensimmäinen alasajon tapahtuma oli jo to-
teutunut. Metsänomistajien neuvonta siirrettiin vastoin MTK:n kantaa maanvilje-

1493 Galbraith 1984, s. 94-96
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lysseuroilta uudelle metsätalouden hallinnolle, metsänhoitolautakunnille samana 
vuonna, kun MTK:oon perustettiin metsävaliokunta.

Neuvonnan siirtäminen metsätalouden hallinnolle vaikutti edunvalvontaan sekä 
metsänomistajan että metsäpolitiikan tasolla. Sen jälkeen, kun maanviljelysseuro-
jen metsäneuvonta lopetettiin, metsänomistajalla ei juurikaan ole ollut mahdolli-
suuksia saada metsäalan asiantuntijan apua hallinnon vaatimuksia vastaan. Met-
säpolitiikassa maanviljelysseurojen valitsemista hallinnon luottamusmiehistä tuli 
MTK:lle epävirallisia metsäasiantuntijoita, joiden kannanotot vaikuttivat MTK:n 
metsäpolitiikkaan. 

Kun luottamusmiesten kannanottoja ohjasivat hallinnon toimihenkilöt, luot-
tamusmiehet olivat etujärjestössä hallinnon viidennen kolonnan siemen jo ennen 
varsinaista viidennen kolonnan, metsävaltuuskunnan, perustamista. Valtuuskunta 
kasvoikin tästä siemenestä, sillä metsälautakuntien luottamusmiehet olivat keskei-
nen tuki metsävaltuuskunnan perustamisessa.

Metsänomistajan omistajanvallan alasajon tekivät mahdolliseksi nämä järjeste-
lyt hallinnossa ja metsänomistajien etujärjestössä. Alasajo tapahtui kahdella tasolla, 
järjestelmän muutoksina ja käytännön tapahtumissa. MTK:n tukemia järjestelmän 
muutoksia olivat yksityismetsälain tulkinnan vääristyminen viljelymetsätalouden 
vaatimuksiksi ja metsänvuokraukseen siirtyminen puunkorjuun ”rationalisoinnin” 
suurella harppauksella 1960-luvulla. 

Käytännön tapahtumissa omistajanvallan alasajo toteutuu siten, että vaihtoehto-
ja ei ole tarjolla eikä etujärjestöstä anneta oikeusapua riitatapauksissa. Sen tulokse-
na metsänomistajalta on tosiasiassa otettu pois jokseenkin kaikki puuntuotantoon 
liittyvät oikeudet. Puunkasvatuksessa sen vahvistavat korkeimpien oikeusasteiden 
tulkinnat metsälaista, jotka on kerrottu edellä. Toistettakoon ne tässä.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2008 antaman päätöksen mukaan met-
sälaissa mainitulla kestävällä hyvällä tuotolla ei tarkoiteta liiketaloudellista vaan 
kansantaloudellista tuottoa1494. Korkeimman oikeuden vuonna 2010 antaman pää-
töksen mukaan metsänomistajalla ei ole oikeutta itse valita metsän uudistamistapaa 
eikä uudistusalueen puulajia1495. 

Puunkorjuun hallintaoikeuden ottaminen metsänomistajilta metsänvuokrauk-
sen puukauppatavalla vakiinnutettiin MTK:n ja metsäteollisuuden sopimilla puun 
hintasuosituksilla 1970-1980luvuilla. Hintasuosituksissa pystypuun hintoihin kät-
kettiin pystykauppalisä, jolla puukaupat ohjattiin pystykaupoiksi ja luotiin nykyinen 
tienvarsi- ja pystypuun hintojen pienten erojen käytäntö1496. 

On huomattava, että metsänomistajan oikeuksia ei puunkasvatuksessakaan 
eliminoitu valtioelinten vaan metsänhoitajien yhteisön päätöksillä. Eliminoimi-

1494 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2008:66. 9.9.2008.

1495 Turun hallinto-oikeuden päätös 29.8.2008, n:o 08/0554/3, Turun hovioikeuden päätös 22.7.2009, nro 
1830, Dnro 08/1690. Korkeimman oikeuden päätös 10.6.2010, Dnro R2009/869.

1496 Vaara 1998, s. 38
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nen pantiin toimeen yksityismetsälain väärällä tulkinnalla. Metsälain säätämisellä 
vuonna 1996 eduskunta ainoastaan laillisti aiemmin muodostuneen tulkinnan1497. 

Kun metsänomistajat ovat menettäneet toimijan aseman metsätaloudessa, ei 
heitä katsota asiantuntijoiksi myöskään yksityismetsätaloutta koskevien asioiden 
käsittelyssä. Metsänomistajien edustajien sijasta yksityismetsätalouden asiantun-
tijoiksi seminaareihin ja julkisiin tilaisuuksiin kutsutaan metsäyhtiöiden, koneyrit-
täjien ja hallinnon edustajia. Seuraavassa muutamia esimerkkejä.

- Metsä 2000 -ohjelmaa käsittelevän seminaarin kutsukirjeessä vuonna 1985 
oli ohjelmaan merkitty yksityismetsätalouden edustajaksi Tapion apulaisjoh-
taja1498. Kerroin kirjeestä MTK:n puheenjohtajalle, minkä tuloksena lopulli-
seen ohjelmaan oli lisätty MTK:n edustaja.

- Vuotuisilla metsäpäivillä vuonna 1995 käsiteltiin eräässä kokouksessa luon-
nonvarojen käytön etiikkaa. Alustajina oli metsälautakunnan piirimetsänhoi-
taja, metsäyhtiön metsäpäällikkö, filosofian professori ja Ruotsin Metsän-
hoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja, joka kertoi Ruotsin metsänomistajien 
eettisestä suhteesta metsään. Keskustelussa arvostelin sitä, että Suomen 
yksityismetsien käytön etiikkaa edustavat vain metsäyhtiön metsäpäällikkö 
ja valvontaviraston toimihenkilö, mutta ei metsänomistajien edustaja. 

  Iltapäivän kokouksen aiheena olivat puunkorjuun ja metsänhoidon laatu-
järjestelmät. Alustajat olivat Metsätehosta, koneyrittäjien liitosta ja Metsä-
keskus Tapiosta. Ilmeisesti aamupäivän arvosteluni seurauksena kokouksen 
avaaja tiedusteli, olisiko yleisön joukossa MTK:n edustajaa tai muuta hen-
kilöä, joka käyttäisi puheenvuoron metsänomistajien edustajana. Kukaan ei 
ilmoittautunut. 

- Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta pyysi vuonna 1997 seitse-
män eri tahon lausunnot metsäsertifiointia koskevasta Pohjoismaiden neu-
voston jäsenaloitteesta, mutta ei MTK:lta. MTK sai lausuntopyynnön vasta, 
kun sitä erikseen kysyi1499.

- Luston metsäkulttuuripäivien esitteessä vuonna 1999 luetellaan mukana ole-
viksi 26 metsäalan tai sitä sivuavan alan yhtymää, mutta metsänomistajiin 
viittaavaa yhtymää ei luettelosta löydy. Metsänomistajilla ei oleteta olevan 
kulttuurista suhdetta metsään.

- Opetusministeriön vuonna 2007 mietintönsä jättäneessä metsä-, puu- ja 
paperialan koulutusta selvittäneessä työryhmässä ei ollut metsänomistajien 
edustajaa1500, 1501. 

1497 Hallituksen esitys no 63/1966 yleisperustelut, s. 1.

1498 Metsä-2000 -savotta Aulangolla. Metsämies 11/1985, s. 26.

1499 MTK ihmettelee Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan lausuntopyyntöjä. Maaseudun 
Tulevaisuus 2.10.1997.

1500 Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa 2007. Komiteamietintö. 

1501 Kapea-alaisuus uhkaa maailman parasta metsäopetusta (Turpeinen 2007)
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- Metsäalan tulevaisuusseminaarissa vuonna 2004 käsiteltiin metsätalo-
uden uusia toimintamalleja  teknologiasta sosiaalisiin innovaatioihin. 
Puuntuotantoa käsiteltiin vain metsänhoitona, palveluyrittäjyyttä 
vain puunkasvatuksen palveluina ja puunkorjuuta vain koneyrittäjien 
yritystoimintana. Metsätaloutta harjoittava metsänomistajan yritys ei ollut 
esillä lainkaan1502.

Esimerkeistä näkyy, että metsänomistajien edustuksen sivuuttaminen metsätalout-
ta koskevassa kehitystyössä ja keskusteluissa on muodostunut laajaksi käytännöksi. 
Tullaan jo aiemmin todettuun päätelmään. Metsänomistajan ainoaksi oikeudeksi 
on jäänyt oikeus päättää puunmyynnistä eli metsän vuokrauksesta puun ostajalle. 
Metsätalouden tuotantoon liittyviä oikeuksia hänellä ei ole. 

Pyrkimyksiä puunmyyntioikeudenkin rajoittamiseen on ollut. Suomessa ryh-
dyttiin 1970-luvulla valmistelemaan puunmyyntiin velvoittamista lainsäädännöl-
lä. Poliittista ilmapiiriä alettiin valmistella muutokselle otolliseksi voimakkaalla 
tiedotuksella. Metsänomistajien kerrottiin olevan haluttomia myymään puuta ja 
lahottavan metsissään osittain valtion tuella kasvatettua puuta1503. Sitä perusteltiin 
puuston suurentuneella määrällä, jota nimitettiin hakkuusäästöksi. 

Tavoite julkistettiin1504 ja valmistelut käynnistettiin, kun Ruotsissa säädettiin 
vuonna 1979 hakkuisiin velvoittava metsälaki1505. Pääministerille valmisteltiin metsi-
en käytön tehottomuutta arvosteleva puhe seminaariin, jonka Talousneuvosto vuon-
na 1983 järjesti yhdessä Metsäteollisuuden Keskusliiton ja MTK:n kanssa. Seminaa-
rin jälkeen Talousneuvosto asetti Metsä 2000 -ohjelmajaoston, jonka laatimassa 
Metsä 2000 -ohjelmassa ehdotettiin metsänomistajan päätöksenteon ohjaamista 
monilla tavoilla, niin kuin edellä on kerrottu1506. Välitöntä puunmyyntivelvoitetta 
ei kuitenkaan esitetty. Myyntivelvoite osoittautui Ruotsissakin epäonnistuneeksi ja 
se poistettiin laista vuonna 19931507.

Metsänomistajan oikeuksien eliminoiminen oman yrityksensä tuotantotoimin-
nasta on tuonut metsäalalle metsänomistuksesta käsityksiä, jotka muistuttavat kes-
kiajan oppineiden käsityksiä maanomistusoikeudesta. Niitä käsitellään seuraavassa 
luvussa.

1502 Metsäalan tulevaisuusfoorumi: Metsäalan tulevaisuusseminaari 2: 1.6.2004

1503 Esim. Kuusela 1976b

1504 Kuusela 1983, s. 29

1505 Skogsvårdslag SFS nr. 429/1979

1506 Metsä 2000 -ohjelman pääraportti 1984, s. 107

1507 Skogsvårdslag 1979:429, omtryct I SFS 1993:553
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9.3.3  meTsäalan feodaalinen käsiTys meTsänomisTusoikeudesTa 

Metsänomistajan juridista omistusoikeutta omaan metsään ei metsäalalla kiistetä. 
Virallisesti ei kiistetä omistamiseen kuuluvaa käyttöoikeuttakaan, mutta käytännös-
sä metsänomistajilta on otettu pois käyttöoikeus. Metsänomistajalle on jäänyt vain 
metsän juridinen omistusoikeus. Siinä toteutuu käänteisenä keskiajalla feodaalisen 
omistusoikeuskäsityksen tueksi kehitetty luonnonoikeudellinen teoria, jossa maan 
omistusoikeus ja käyttöoikeus oli erotettu toisistaan.

Luonnonoikeudellisen teorian mukaan talonpojan maanomistus oli käyttöoi-
keutta (dominium utile), joka rajoittui oikeuteen asua tilalla ja viljellä sitä. Var-
sinainen omistusoikeus (dominium directum) tarkoitti oikeutta maan tuottoon. 
Tuotoksi katsottiin kuninkaalle maksettu maavero, joka ymmärrettiin kuninkaalle 
maksetuksi vuokraksi maasta. Maa oli siis kuninkaan omistuksessa ja talonpojilla 
oli siihen vain käyttöoikeus. Vain aatelisilla, jotka oli vapautettu maaverosta, oli 
täydellinen omistus- ja käyttöoikeus maihinsa1508.

Metsätaloudessa toisistaan eriytetyt oikeudet on jaettu edelliseen verrattuna 
käänteisesti. Metsänkäyttöoikeus on otettu metsätalouden eturyhmien oikeudeksi 
ja metsänomistajalle on jätetty metsän juridinen omistusoikeus. Eriyttämisen ta-
voitekin on päinvastainen. Lääninherrat halusivat talonpoikien verotuksella maan 
tuoton ja jättivät talonpojille elinkeinotulot. Metsäalan eturyhmät haluavat puun-
korjuun ja -kuljetuksen elinkeinotulot palveluyrittäjille (toimihenkilöt, kone- ym. 
palveluyrittäjät ja metsätyöntekijät) ja jättävät metsänomistajalle jäännöksenä muo-
dostuvan metsäpääoman tuoton ja puunkasvatustyör, jotka antavat tuloja kaukai-
sessa tulevaisuudessa.

Luonnonoikeudellinen teoria oli keskiajan lainoppineiden kehittämä järjestel-
mä. Siinä historiallisen kehityksen elävä tulos oli sovellettu jälkeen päin laadittuun 
kaavaan1509. 

Metsäalalla kehitys tapahtui päinvastaisessa järjestyksessä. Ensin luotiin teoria 
tehokkuudesta määrätehokkuutena. Sen soveltamiseksi siirrettiin puusadon kor-
juu yhtiöiden metsäosastoille metsänvuokrauksella, jolla kätkettiin puunkorjuun ja 
-kuljetuksen maksuliikenne. Metsäosasto sai vapaat kädet vähentää puunmyyjän 
bruttotulosta, puun tehdashinnasta, sopivan summan palveluyrittäjien osuuden 
maksamista varten. Palvelun laitoksena metsäosastolla on intressi pyrkiä mahdol-
lisimman suureen palveluyrittäjien osuuteen.

Luonnonoikeudellisella teorialla oikeutettiin keskiajalla feodaaliseen maanomis-
tukseen liittyvät aatelisten läänitykset. Vastaavasti metsäalalla määrätehokkuuden 
teorialla oikeutetaan puunkorjuun elinkeinotulojen siirtäminen metsänomistajilta 
palveluyrittäjille. 

1508 Jutikkala 1958, s. 142-143

1509 Jutikkala 1958, s. 142-143
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Läänityksiä vastaava käytäntö toteutettiin metsäalalla konkreettisesti 1960-lu-
vulla. Yksityiset metsätalousyritykset ryhmiteltiin metsäyhtiöiden yksinostoalueik-
si, siis ikään kuin yhtiöiden ”läänityksiksi”1510. Kun keskiajan läänityksillä jaettiin 
lääninherroille talonpoikien verojen perintä- ja nautintaoikeuksia, niin samaa pe-
riaatetta soveltaen osto- ja korjuualuejaolla jaettiin metsäyhtiöille puunoston ja 
korjuun nautintaoikeuksia metsänomistajien metsiin.

Osto- ja korjuualueita markkinoitiin metsänomistajille heidän yhteistoiminta-
alueinaan. Sitä on kuvattu edellä metsänomistajien yhteistoiminnan käsittelyssä. 
Julkinen osto- ja korjuualuejako lopetettiin kilpailuviranomaisten vaatimuksista 
1980-luvun lopulla. Lopettaminen ei tuonut kilpailua puunostoon ja korjuutyön 
palveluihin1511. Suomesta tuli 1960-luvulla metsänhoitajien maa.

Metsänhoitajien maalle löytyy rinnakkainen ilmiö lakimiesten maasta anglosak-
sisessa oikeudenkäytössä. Englannissa vahva lakimieskunta esti säädöspohjaisen 
yksityisoikeuden (roomalaisen oikeuden) kehityksen ja jäätiin takapajuiseen tuo-
mioistuimien muodostamien oikeusnormien varassa toimivaan oikeuteen (anglo-
saksinen oikeus)1512, 1513. Suomessa vahva metsänhoitajien yhteisö on torjunut de-
mokraattiset hallintoelimet ja markkinatalouden metsätaloudesta, minkä tuloksena 
korporaatiot hallitsevat kustannustehotonta kollektiivitalouteen perustuvaa met-
sätaloutta.

1510 Vaara 2010, s. 84

1511 Vaara 2010, s. 85

1512 Weber 1980, s. 55

1513 Lyytikäinen 2003
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10.1  Korporatismin kehityksen puolivuosisadat

Metsäalalla korporatismiin viittaavat ilmiöt alkoivat 1900-luvun alussa. Korpora-
tistiset periaatteet kohtasivat hedelmällisen kasvualustan metsänhoitajien ammat-
tikulttuurissa. Ammattikunta oli 1800-luvulla joutunut ristiriitoihin talonpoikien 
ja heitä edustavien poliitikkojen kanssa, kun oli pannut toimeen silloisten yhteis-
kunnallisten olojen vastaista tehtävää, uudisasutuksen torjumista valtion metsistä. 
Se oli luonut ammattikuntaan kielteisiä asenteita politiikan toimijoita kohtaan.

Samanaikaisesti ammattikunnan liiketaloudellinen osaaminen oli jäänyt kehit-
tymättömäksi. Ammattikunnan koulutus oli suunnattu valtionmetsien metsänhoi-
don tarpeisiin, joihin ei kuulunut liiketaloudellinen osaaminen. Metsähallituksessa 
toimivina metsänhoidon virkamiehinä ammattikunta ei ollut myöskään kohdannut 
talouselämän liberalisointia, joka tapahtui 1800-luvun lopulla ja jolla oli lopetettu 
talouselämästä merkantilistinen holhous. Ammattikunnan yhteydenpito metsää 
omistaviin talonpoikiin oli ennen 1900-lukua rajoittunut vain metsähallituksen 
torppareihin, joiden taloudenpitoa ammattikunta oli määrätty holhoamaan1514 

Näistä lähtökohdista metsänhoitajien yhteisö omaksui sekä poliittisia toimijoita 
torjuvia korporatiivisen hallinnon periaatteita että valtiojohtoista suunnitelmata-
loutta muistuttavia yksityistä taloudenpitoa holhoavia periaatteita. Kehittyi am-
mattikulttuuri, joka oli yhdistelmä korporatismia ja suunnitelmataloutta. Tällaisen 
kulttuurin ohjaamana metsätaloudesta alkoi 1900-luvun alussa muotoutua 
talouselämän ala, jonka lopputuloksessa yhdistyivät korporatismi hallinnossa ja 
korporatiivinen talousjärjestelmä tuotantotoiminnassa.

Korporatismin idut istutettiin jo ensimmäisiin yksityismetsätaloutta ohjaaviin 
organisaatioihin. Ensimmäinen tapahtuma oli yksityisen metsänhoitajien yhdis-
tyksen, Metsänhoitoyhdistys Tapion, asettaminen vuonna 1908 ylimääräiseksi 
”keskusvirastoksi” maanviljelyshallituksen ja maanviljelysseurojen väliin. Tapio 
oli tosiasiassa metsänhoitajien silloisen ammattiliiton ”haaraosasto”, joka oli pe-
rustettu tätä tarkoitusta varten. 

Tästä tapahtumasta alkoi metsänhoitajien ammattikulttuurin asenteilla ohjattu 
kehitys metsäalan korporatiiviseksi ohjausjärjestelmäksi. Järjestelmän tekijät, kult-
tuuri, organisaatiot ja vallankäyttö, ovat kehittyneet kronologisessa järjestyksessä 
peräkkäisinä ajanjaksoina. Järjestys on johdonmukainen, sillä kulttuurin muotou-

1514 Torpparisopimuksissa oli määräyksiä muun muassa tietyistä rakentamisen ja pellon raivaamisen 
velvollisuuksista.
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tumisessa syntyivät metsätalouden ohjauksen asenteet, asenteiden soveltamisessa 
organisaatioiksi syntyi metsätalouden ohjauksen järjestelmä ja ohjausjärjestel-
män vallankäytöllä järjestettiin metsänomistajien harjoittaman metsätalouden 
käytäntöä. 

Metsänhoitajien yhteisö tarvitsi yhteiskunnallista vaikutusvaltaa kulttuuristen 
asenteiden mukaisesti toimivan ohjausjärjestelmän rakentamiseksi. Valta saatiin 
poliittisiksi vaikuttajiksi nousseista metsänhoitajista, joiden vaikutusvaltaa lisäsi 
metsäteollisuuden nousu 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä maan talouselä-
män keskeiseksi toimialaksi. Metsänhoitajien yhteisön ohjauksella luotiin ammatti-
kunnan tavoitteiden mukaiset metsäalan laitokset ja organisaatiot. Metsätalouden 
hallinto eriytettiin valtion hallinnosta metsäalan eturyhmien hallinnoksi, hallinnol-
lisesti ja taloudellisesti itsenäisiksi metsänhoitolautakunniksi.

Korporatiivisesta hallinnosta kehittyi 1900-luvun puoliväliin tultaessa orga-
nisaatio, jolla oli käytössään kaikki keskeiset valtaresurssit, pakotevalta, palkitse-
misvalta ja asenteiden ohjausvalta. Samanaikaisesti metsälautakunnat oli eriytet-
ty poliittisesta valvonnasta, metsänomistajien edunvalvonnasta ja oikeuslaitoksen 
valvonnasta lakien toimeenpanossa. Tuloksena oli metsälautakuntien lähes rajaton 
valta metsänomistajien ohjauksessa.

Siitä alkoi ajanjakso, jonka kuluessa metsäalan korporaatiot laajensivat valtaansa 
hallinnosta myös metsätalouden tuotantotoimintaan. Metsänomistajat syrjäytet-
tiin ja puunkasvatus- ja korjuutyöt siirrettiin lähes kokonaan metsäalan laitoksille. 

Peräkkäisten ajanjaksojen pituus, joiden kuluessa kulttuuri, organisaatiot ja 
organisaatioiden vallankäyttö ovat kehittyneet, näyttää olleen kunkin tekijän ke-
hityksessä noin 50 vuotta. Kehityksen kaudet osuvat sattumalta suurin piirtein 
viiteenkymmeneen ja sataan päättyville vuosikymmenille. Seuraavassa kuvataan 
tarkemmin kullakin puolivuosisadalla tapahtunutta kehitystä. Puolivuosisadat ni-
metään seuraavasti: 

1850–1900: Metsänhoitajien ammattikulttuurin vinoutumisen puolivuosisata 
1901–1950: Korporatiivisten rakenteiden perustamisen puolivuosisata
1951–2000 Totalitaarisen korporatismin puolivuosisata

10.2  Metsänhoitajien ammattikulttuurin vinoutumisen  
 puolivuosisata 1850–1900

Metsänhoitajien ammattikulttuurin arvojen ja asenteiden muotoutumista ensim-
mäisellä puolivuosisadalla on kuvattu edellä. Tässä muotoutumista kuvataan yh-
teenvedon omaisesti. 

Valtion metsissä metsänhoitajien yhteisö näki metsän teknisenä puuntuotannon 
koneistona. Koneistolla yhteisön tuli tuottaa aikajaksoittain tasasuuruisia hakkuu-
mahdollisuuksia puunjalostuksen tarpeisiin. Tarvetta kiinnittää huomiota puun-
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tuotannon talouteen ei juurikaan ollut. Metsien käsittelyn toimenpiteet nähtiin 
teknisiksi toimenpiteiksi, metsänhoidoksi ja hakkuuksi.

Ihmisten tarpeet häiritsivät koneiston toimintaa. Ruuttula-Vasari kuvaa, kuinka 
metsänhoitajat yllättyneinä havaitsivat, että valtion metsissä kasvoi puiden lisäksi 
asukkaita1515. Häiriön jatkuminen eliminoitiin lopettamalla uusien torppien perus-
taminen valtion metsiin.

Näissä oloissa syntyivät metsänhoitajien ammattikulttuuriset asenteet. Tässä 
asenteet ja niiden muodostumisen taustatekijät tiivistetysti. 

Ammattikunnalle annettu tehtävä opetti ammattikunnan näkemään maata-
louden metsätaloutta haittaavana elinkeinona. Siitä syntyivät maatalousvastaiset 
asenteet. Liiketaloudellista osaamista metsänhoitajat eivät tarvinneet, koska metsä-
hallitus ei ollut yritys ja puukin myytiin pääosalta pitkäaikaisilla metsänkäyttöoike-
uksilla, konsessiosopimuksilla. Siitä syntyivät liiketaloudellisen osaamattomuuden 
asenteet. Yhteiskunnalliset tarpeet opittiin näkemään väistyvinä metsätalouden 
tarpeiden rinnalla1516. Siitä syntyivät yhteiskunnallisen sokeuden asenteet. Tiivis 
ammatillinen yhteishenki, metsämieshenki, syntyi sisäoppilaitoksessa opiskelun 
tuloksena. Kaikille ammattikunnille yhteinen kulttuurinen asenne on ammatti-
kunnan hyvinvointi.

Valtion metsissä muotoutuneen ammattikulttuurin asenteet ja suhtautuminen 
metsään periytyivät metsänomistajien ohjaukseen yksityismetsissä. Yksityismetsis-
säkin metsänhoitajat yllättäen kohtasivat asukkaan, kun niihin ruvettiin laatimaan 
metsätaloussuunnitelmia 1930-luvulla. Edellä kerrottiin Osaran kannanotosta, jon-
ka mukaan maatilan metsäsuunnitelmassa joudutaan asiallisten seikkojen lisäksi 
ottamaan huomioon myös metsänomistaja1517. Valtion metsien tarpeisiin kehitty-
neessä suunnittelussa sellaisen seikan huomioonottamiseen ei ollut totuttu.

Talon isännän näkeminen ”asiallisten seikkojen” ulkopuoliseksi tekijäksi viit-
taa ihmisen näkemiseen häiriötekijänä myös yksityismetsässä. Sama oli sanottu 
selkeästi jo metsäorganisaatioita perustettaessa (v. 1926). Yksityismetsäkomitean 
mietinnössä todetaan metsänviljely ensisijaiseksi verrattuna metsänomistajan ta-
loudellisiin tarpeisiin1518. 

Metsänhoitajien ammattikulttuuriin ei olekaan sisältynyt ihmisen tarpeisiin 
perustuva metsätalous. Yksityinenkin metsä on nähty tasasuuruisia hakkuumää-
riä tuottavana koneistona, ei elinkeinona eikä kannattavuutta tavoittelevana yri-
tystoimintana. Kannattavuutta ratkaisevasti alentavan puun pitkän tuotantoajan 
merkitys on pyritty kätkemään jättämällä puunkasvatukseen sijoitetun pääoman 
korkokustannukset huomiotta. 

1515 Ruuttula-Vasari 2004a, s. 114

1516 Yksityismetsäkomitean mietintö 1926, s. 24; Vaara 2010, s. 40

1517 Osara 1948, s. 48

1518 Yksityismetsäkomitean mietintö 1926, s. 24; Vaara 2010, s. 40
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Metsänhoitajien kulttuurissa metsätalouden edistäminen on nähty ylösalaisin 
kääntyneenä. Metsätaloutta ei ole pyritty sopeuttamaan metsätalouden yrityksen 
tavoitteisiin, vaan yritys metsätalouden tavoitteisiin. Metsätalouden menetelmiä ei 
ole kehitetty vallitsevia tuotannon oloja varten, vaan on sovellettu suurtuotannon 
menetelmiä ja pyritty ohjaamaan metsätalous suurtuotannoksi. 

Tätä käsitystä tukevat edellä kerrotut Hahtolan kannanotot. Hänen mukaansa 
metsäammattimiehistä koulutetaan suurmetsätalouden palvelijoita, jotka toimivat 
täsmälleen samalla tavalla, olipa työnantaja lautakuntalaitos, metsäyhtiö tai MTK1519. 
Yritystäkään soveltaa puuntuotanto vallitseviin maanomistus- ja elinkeino-oloihin 
ei ole ollut. Hän kiinnittää huomiota myös metsänhoitajien maatalousvastaisiin 
asenteisiin. Metsänhoitajien yhteisö on ollut erityisen vastahakoinen havaitsemaan 
maa- ja metsätalouden yhteyttä maatilayrityksissä, hän kirjoittaa1520. 

10.3  Korporatismin perustamisen puolivuosisata  
 1901–1950

Metsäalan laitokset perustettiin pääosalta toisella puolivuosisadalla. Perustamisessa 
oli olennaista, että laitosten hallinto ja tehtävät pyrittiin alusta saakka suunnittele-
maan metsänhoitajakunnan kulttuuristen asenteiden ja korporatiivisen hallintoajat-
telun mukaisesti. Organisaatioketjuun alkoi muodostua edellä kuvattu metsänhoi-
tajien ammattikulttuurin ”värisuora”. Se syntyy heikentämällä laitosten poliittista 
ohjausta, mikä antaa tilaa ammattikulttuurin asenteita myötäisevälle ohjaukselle. 

Värisuora tulee näkyviin metsätalouden ohjauksen malliratkaisuina, paradig-
moina. Keskeisimpiä malliratkaisuja ovat metsänkäsittelyssä alaharvennus-avohak-
kuu-metsänviljely, puukaupassa metsänvuokraus (pystykauppa) ja puunkorjuussa 
erikoiskone.

Värisuoran syntymiselle luotiin edellytykset metsätaloutta ohjaavien laitosten 
korporatiivisilla rakenteilla. Metsäalan asiantuntijat asetettiin metsänomistajia oh-
jaaviin organisaatioihin itsenäisenä yksikkönä eikä valtion hallintoelimien sisälle 
elinkeinoelämän tavoitteille alistetuiksi asiantuntijoiksi. Metsäalan yksiköistä val-
tion hallinto eliminoitiin joko kokonaan tai tosiasiallisesti. 

Vääristynyt kehitys lähti käyntiin hallinnon perustamisen ensimmäisistä tapah-
tumista, kun ylimääräiseksi neuvonnan ”keskusvirastoksi” asetettiin vuonna 1908 
itsenäinen metsänhoitajien yhdistys Metsänhoitoyhdistys Tapio ja lainvalvonnan 
keskusvirastoksi vuonna 1917 valtion metsiä hallinnoiva metsähallitus. Tapahtumia 
on edellä nimitetty hallinnon juurien valuvioiksi.

1519 Reunala 1973a, s. 31

1520 Hahtola 1969b, s. 11. Kuten havaitaan, Hahtolan ajatukset poikkeavat metsänhoitajien yhteisön piirissä 
vallitsevasta ajattelusta.
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Itsenäisen yksikön sisällä metsänhoitajien yhteisöllä ei ole ollut kannustinta 
sopeuttaa valtion metsissä syntynyttä ammattikulttuuria yksityismetsien tarpeisiin. 
Maatilayrityksen elinkeinon tarpeet eivät päässeet asenteisiin vaikuttamaan, vaan 
asenteina säilyi metsänkäsittelyn ensisijaisuutta painottava maatalousvastainen 
kulttuuri. Korporatiiviset rakenteet ovat säilyttäneet kulttuurin kehityksen sisä-
siittoisena1521.

Maanviljelysseurojen metsäkonsulentit ovat esimerkki siitä, että toisenlainenkin 
kehitys olisi ollut mahdollinen. He toimivat maatilan elinkeinotavoitteille alistettui-
na, omaksuivat maatilayrityksen elinkeinon tavoitteet ja sopeuttivat metsätaloutta 
niihin. Heidän asenteensa tulivat näkyviin hallinnon nostamissa metsänkäsittelyä 
koskevissa oikeudenkäynneissä, joissa he joskus saattoivat puolustaa metsänomis-
tajaa ja vastustaa hallinnosta käsin toimivien metsänhoitajien toimenpiteitä. 

Idullaan olleen kulttuurin kehityksen pysäytti Tapion ja metsähallituksen tuella 
A.K. Cajander. Hänen toimenpiteidensä tuloksena kulttuurista värisuoraa rikkovat 
maanviljelysseurat poistettiin organisaatioketjusta ja seurojen harjoittama metsän-
omistajien neuvonta siirrettiin itsenäisille lainvalvonnan hallintoelimille, metsän-
hoitolautakunnille. Niiden kulttuuri vahvistettiin muuttumattomaksi eriyttämällä 
lautakunnat poliittisesta valvonnasta ja perustamalla hallintoon maallikkojäsenistä 
koostuva lautakunta. Lautakunnasta tuli tehokas korporatiivisen hallintojärjestel-
män suojelija, niin kuin edellä on havaittu.

Poliittisesta valvonnasta eriyttäminen merkitsi siirtymistä demokraattisesta hal-
lintomallista korporatiiviseen hallintomalliin. Aluksi hallintovaltaa käytti julkisesti 
vain yksi korporaatio, metsänomistajien eturyhmä. Todellisuudessa muun muassa 
puunjalostajien eturyhmä vaikutti hallinnon toimintaan taustalla ja se otettiin mu-
kaan hallintovallan käyttäjäksi vuonna 1967. 

Kysymyksessä oli vallankumouksen luonteinen tapahtuma, joka muistuttaa 
Italiassa edellisenä vuonna tehtyä vallansiirtoa. Niin kuin edellä kerrottiin, Italias-
sa vallansiirron tavoitteena oli ammattiliittojen vallan heikentäminen, metsäalalla 
päinvastoin metsänhoitajien ammattikunnan vallan lisääminen.

Vallankumous tehtiin myös metsänomistajien etujärjestössä. Edunvalvonta 
kaapattiin MTK:n piirielimiltä korporatiivisen hallinnon, metsälautakuntien pii-
rielimille, metsänhoitoyhdistyksille.

Korporatiivisiin periaatteisiin perustuvat metsänhoitoyhdistykset sinetöivät vii-
meisenä lenkkinä metsänhoitajien ammattikulttuurin värisuoran hallinnon ylim-
mästä organisaatiosta metsänomistajia ohjaavaan alimpaan organisaatioon saakka. 
Se merkitsee sitä, että samanaikaisesti, kun kulttuurin asenteet toimijaorganisaa-
tioissa vinouttavat toimintaa, kulttuurin asenteet valvontaorganisaatioissa sokeut-
tavat valvojat näkemästä toiminnan vinoutumia.

1521 Kulttuuritoimittajana aloittanut Aamulehden päätoimittaja lakkautti kulttuuritoimituksen itsenäisenä 
yksikkönä. Perusteluna oli sisäsiittoisuuden välttäminen ja raja-aitojen kaataminen (Koistinen, O. 2010).
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Korporatismin luominen metsäalalle alkoi hallinnon juurien valuvioista. Kun 
metsätalouden keskusvirastot jo perustamisvaiheessa eriytettiin poliittisesta oh-
jauksesta, yksityismetsiä koskevaa metsäpolitiikkaa johti alusta alkaen metsän-
hoitajien ammattikunta. Viljo Holopainen pitääkin juuri metsänhoitajien yhteisön 
tavoittelemia ja saavuttamia (korporatiivisia) organisaatioita Tapion johtaman met-
sätalouden edistämisen merkittävimpänä saavutuksena1522.

Kulttuurin värisuora vaikuttaa myös metsäalan ulkopuolisten laitosten asen-
teisiin. Kun kaikki metsälaitokset massiivisella tiedotuksella mainostavat metsä-
taloutta menestystarinana, eivät valvovat yhteiskunnan laitokset rohkene häiritä 
menestystä, vaan sulkevat silmänsä kansalaisten oikeuksien loukkauksilta ja kil-
pailunrajoituksilta. Esimerkkejä Kilpailuviraston, oikeuslaitoksen ja korkeimpien 
lainvalvojien asenteista on kerrottu taustatutkimuksessa1523.

10.4  Totalitaarisen korporatismin puolivuosisata  
 1951–2000

10.4.1  korporaTismi TuoTanToToiminTaan – korporaTiivinen  
 kollekTiiviTalous

Edellä kerrottu Holopaisen havainto kuvaa hyvin kolmannen puolivuosisadan al-
kutilannetta. Metsätalouteen oli luotu vahvat organisaatiot sekä hallintoon että 
metsänomistajien etujärjestön kahlitsemiseen. Metsäalan kolmas päätoimijaorga-
nisaatio, yhtiöiden metsäosastot olivat miehitykseltään vahvistuneet sitä mukaa, 
kun puunkäyttö ja hakkuut olivat laajentuneet. Kolmannesta puolivuosisadasta 
tuli organisaatioiden hyödyntämisen puolivuosisata. 

Kun edellisellä puolivuosisadalla oli eliminoitu valtion hallinto metsätaloudesta 
ja siirretty hallintovalta korporaatioiden hallitsemille laitoksille, niin tällä puoli-
vuosisadalla laitokset eliminoivat markkinat, yrittäjät ja kilpailun metsätaloudesta. 
Laitokset ottivat haltuunsa metsätalouden tuotantotoiminnan ja alkoivat siinä so-
veltaa valtiojohtoista suunnitelmataloutta muistuttavia kollektiivisia menetelmiä, 
tuotantotoiminnan korporatismia. Korporatismin sovellutuksena se oli poikkeuk-
sellista, sillä korporatismissa yleensä hyväksytään markkinatalouden järjestelmä.

Joissakin korporatismin teorioissa esitettiin taloudellisten suhteiden järjeste-
lyjä, jotka olivat kapitalistiseen talousjärjestelmän sovellutuksia, mutta eivät kui-
tenkaan perustuneet markkinatalouden järjestelmään. Eräs järjestely oli kapita-
lismia ja sosialismia välittävä korporaatio-omistusmalli. Siinä tuotantovälineiden 
omistusoikeus olisi ollut työnantajan ja työntekijäin korporaatioilla. Toinen malli 
oli ns. itseomistusjärjestelmä, joka perustui korporatiiviseen kollektiivitalouteen. 

1522 Holopainen, V. 1957, s. 285

1523 Vaara 2010, s. 41-58, 75
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Mallissa yritykset olisi liitetty yhteen toimialoittain ja yritysten hallinnosta olisivat 
vastanneet itsehallintoelimet, jossa olisivat olleet edustettuina yritysten toimintaan 
liittyvien etupiirien edustajat1524. 

Metsätalouden järjestäminen muistuttaa näiden mallien yhdistelmää. Edellä 
kuvatussa jaetun omistusoikeuden metsätaloudessa metsän käyttöoikeuden ”omis-
tavat” metsäalan kolmikannan ryhmien johto-organisaatiot eli yhtiöiden metsäosas-
tot, MTK:n metsäosasto ja metsäkeskukset. Ne harjoittavat kollektiivitaloudeksi jär-
jestettyä puuntuotantoa lähes omistajan oikeuksilla puun myyntiä lukuun ottamatta.

Erityisen selvästi korporaatio-omistus ja metsätalouden kollektiivitalous tulevat 
näkyviin puunkorjuussa. Yhtiön metsäosasto ostaa metsän hakkuuoikeuden (käyt-
töoikeuden) pystykaupalla, joka todellisuudessa on metsän vuokrausta. Vuokramet-
sässä metsäosasto harjoittaa puuntuotannon sadonkorjuuta omistajan oikeuksilla. 
Puunkorjuu tehdään puunmyyjien kollektiivitaloutena puunmyyjiltä etukäteen pe-
rityllä rahalla. Metsäosastolla on edustajansa metsänomistajia ohjaavassa metsä-
talouden itsehallinnossa, metsäkeskuksissa.

Metsätalouden talousjärjestelmää voidaan nimittää itseomistusjärjestelmän 
teorian mukaisesti korporatiiviseksi kollektiivitaloudeksi1525. Se muistuttaa sosi-
alistista kollektiivitaloutta sillä erolla, että osakkaat eivät osallistu yhteistalouden 
tuotantotoimintaan enempää toiminnan johtajina kuin työntekijöinäkään. Sosialis-
tista yhteistaloutta johtavat työntekijöiden edustajat ja yhteistalouden tulot jaetaan 
työntekijöille. Korporatiivista yhteistaloutta sen sijaan johtavat korporaatioiden 
hallitsemat laitokset ja yhteistalouden osakkaiden maksamat työpalkat maksetaan 
laitosten toimihenkilöille ja työntekijöille. Yhteistalouden osakkaille, metsänomis-
tajille, sallitaan vain palkattomat puunkasvatuksen työt.

Taloudellisen tuotantotoiminnan järjestelynä korporatiivinen kollektiivitalous 
lienee maailmassa ainutlaatuinen. Valtiokorporatismissakin (esim. Italia ja Saksa 
1930-luvulla), jonka katsotaan edustavan pisimmälle vietyä autoritaarista korpora-
tismia, tuotantotoiminnassa säilytettiin markkinatalouden järjestelmä. Metsäalalla 
korporatismi on viety valtiokorporatismia pitemmälle ulottamalla se myös tuotan-
totoiminnan järjestämiseen. Voidaan katsoa, että metsäalalla vallitsee totalitaarinen 
korporatismi. 

Totalitaarista korporatismia havainnollistetaan kuviolla 7. Siinä kuvataan korpo-
ratismin tekijät eli metsäalan kulttuuri sekä juridinen, sosiaalinen ja taloudellinen 
toimintaympäristö (vrt. kuvio 1) sellaisina kuin ne on edellä havaittu. Kuviossa esi-
tetään myös korporatismin suojausjärjestelmän tekijät, luottamusmiesjärjestelmä 
sekä tiedotus, lobbaus ja sensuuri. Kuvion keskiössä havainnollistetaan tuotanto-
toiminnan korporatismia sen teknisillä ilmentymillä, metsäkoneiden väkivaltaisella 

1524 Helander, V. 1981, s. 24.

1525 Pekka Kilkki (1987) on nimittänyt järjestelmää Metsä-Suomi Oy:ksi, Vaara kapitalistiseksi 
kollektiivitaloudeksi (1984b ja 1998, s. 140) ja anarkistiseksi kollektiivitaloudeksi (Vaara 2010, s. 42).
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työllistämisellä ja koneiden edellyttämillä avohakkuitten ja viljelyn velvoitteilla. 
Ilmentymien kuvaus on tiivistetty terrorin nimitykseksi. Nimityksen perustelut 
esitetään jäljempänä.

kuvio 7. metsätalouden ohjauksen korporatismi

Metsäalan kulttuurinen ympäristö on metsänhoitajien yhteisön kulttuuria. Sen 
keskeisimpiä asenteita ovat puutteellinen liiketaloudellinen osaaminen sekä luon-
nonolojen ja yhteiskunnan elinkeino- ja maanomistusolojen huomiotta jättäminen. 
Kuviossa asenteiden kuvaus on tiivistetty liiketaloudelliseksi ja yhteiskunnalliseksi 
sokeudeksi.

Juridisessa ympäristössä korporaatioiden hallitsemille laitoksille on keskitetty 
vallankäytön kaikki keinot. Seurauksena on lähes rajatonta valtaa käyttävä hallin-
to. Sosiologisessa ympäristössä metsänomistajien edunvalvonnan organisaationa 
toimivat hallinnon yksiköt. Ohjausjärjestelmä ja metsätalouden vinoutunut tila suo-
jataan metsälaitosten hallintoon valituilla metsänomistajien luottamusmiehillä ja 
massiivisella tiedotuksella, lobbauksella ja sensuurilla. 

Kuvioilla 8 ja 9 havainnollistetaan metsätalouden tuotantotoiminnan korpora-
tismia vertaamalla suomalaista metsätalouden järjestämistä markkinatalousmaissa 
toteutettuun järjestämiseen.
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kuvio 8. metsätalouden korporatiivinen kollektiivitalous suomessa 

kuvio 9. metsätalous markkinatalousmaissa

Metsätalouden tuotantotoiminnassa markkinataloutta ei ole, sillä sen keskeiset 
tunnusmerkit, yrittäjät ja kilpailu, puuttuvat. Metsänomistajat eivät harjoita yritys-
toimintaa, vaan metsien vuokrausta metsäyhtiöille. Puuntuotanto on metsänomis-
tajien kollektiivitaloutta, jota johtavat hallinnon laitokset ja metsäyhtiöt. Ne myös 
myyvät palvelut monopoleina tarjontalähtöisesti. Palvelujen valikoima on kaventu-
nut puunkasvatuksessa metsänviljelyn ja puunkorjuussa metsäkoneen korjuutyön 
tarjonnaksi. On perusteltua puhua metsänviljelyn ja metsäkoneen terrorista.

Totalitaarinen korporatismi teki kolmannella puolivuosisadalla metsätalouden 
toimialasta valtion valtiossa. Itsenäisenä toimialana sillä on yhtäläisyyksiä valtiokor-
poratismia soveltavien valtioiden kanssa. Valtiokorporatismin katsotaan liittyvän 
määräävänä tekijänä valtioihin, jotka ovat antiliberaalisia ja kehitykseltään viiväs-
tyneitä ja joissa vallitsee autoritaarinen uusmerkantilismi. Niissä myös hallinnon 
toimeenpanovalta on ideologisesti yhtenäisen sulkeutuneen eliitin käsissä1526. 

1526 Helander, V. 1981, s. 31

yhTeisTalouden osakasyksikkö
 puunkasvatus    korjuu ja kuljetus
 avohakkuu / viljelyä   metsänvuokrausta
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Metsäalallakin vallitsee antiliberaalinen ilmapiiri; hallinnon kehitys on ollut py-
sähtyneessä tilassa yli 80 vuotta ja puuntuotannon menetelmien kehitys 50 vuotta. 
Hallinnon toimeenpanovalta on metsäalallakin ideologisesti yhtenäisen sulkeutu-
neen eliitin käsissä. Alalla rajoitetaan kriittistä keskustelua sisäisellä kurinpidolla. 
Keskustelulle ei ole foorumiakaan.

10.4.2  ”TehomeTsäTalouden” puolivuosisaTa 

Tuotantotoiminnan korporatismia alettiin metsäalalla toteuttaa määrätietoises-
ti 1960-luvulla. Sen sisällöksi muodostui ”tehometsätalous”, jota symbolisoivat 
avohakkuu ja metsänviljely puunkasvatuksessa ja määrätehokkaat erikoiskoneet 
puunkorjuussa. Kolmatta puolivuosisataa voidaankin nimittää myös tehometsä-
talouden puolivuosisadaksi. Tehometsätalouden käytäntöä ja tuloksia on selvitetty 
taustatutkimuksissa, joista on tiivistelmä tämän tutkimuksen johdannossa. 

Tehometsätalouden tapahtumien keskeisiä määrääjiä ovat olleet, niin kuin edellä 
on todettu, määrätehokkuuden tavoitteet ja niiden toimeenpaneminen metsänvil-
jelyllä ja puunkorjuun erikoiskoneella. Metsäkoneesta on tullut kaikkien metsäta-
louden tapahtumien yhteinen nimittäjä. 

Sen tuloksena metsäkone terrorisoi metsätaloutta. Metsäyhtiöiden puunkorjuu 
muistuttaa miehitysarmeijan käyttäytymistä miehitetyssä maassa1527. Miehittäjä ”ta-
kavarikoi” metsänomistajien ja koneyrittäjien omistamat tuotannontekijät omaan 
käyttöönsä; metsät metsänvuokrauksilla ja metsäkoneet työsuhteen luonteisilla 
urakointisopimuksilla1528. Vuokrametsissä miehittäjä johtaa puunkorjuuta ja pe-
rii kustannukset metsänomistajalta. Siviilitoimintana puunkorjuu sallitaan vain 
massiivisille metsäkoneille soveltumattomissa kohteissa. Miehittäjälle alistettuina 
työvelvollisina koneyrittäjät korjaavat puuta ohjesäännön määräämillä koneilla 
vuorotyönä ympärivuotisesti. 

Kaikkien metsälaitosten toiminta on alistettu tukemaan miehittäjän johtamaa 
tuotantotoimintaa1529, 1530. Metsätalouden hallinto velvoittaa uudistamaan metsät 
avohakkuulla ja metsänviljelyllä metsäkoneen määrätehokkuuden täysimittaisek-
si hyväksikäyttämiseksi. Avohakkuun vaatimuksilla metsäkoneen terrori on laa-

1527 Vaara 2010, s. 82

1528 Työsopimuksen tunnusmerkki on työnteko a) työnantajalle, b) tämän johdon ja valvonnan alaisena ja 
c) palkkaa tai muuta vastiketta vastaan (Työsopimuslaki 26.1.2001/55, 1 §). Koneyrittäjän asema täyttää 
kaikki kolme ehtoa. Se seikka, että kone- ja kuljetusyrittäjät hoitavat itse lakisääteiset velvoitteet, kuten 
verot ja sosiaalimaksut, ei tee heistä yrittäjiä suhteessa työnantajaan eikä itsenäisesti käyttäytyviä yrittäjiä 
työmarkkinoilla (Vaara 1998, s. 19).

1529 Keskusmetsälautakunta Tapion hyväksymien yksityismetsätalouden rationalisoinnin periaatteiden mukaan 
”yksityismetsätalouden järjestöjen ensisijaisena tehtävänä on järjestää puunkorjuussa käytettävälle ... 
konekannalle riittävästi työtä” (Tapio, metsälautakuntien tiedote n:o 3/1968)

1530 Vaara 1998, s. 127
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jennettu metsänviljelyn terroriksi. Puuntuotannon kustannukset, korjuun laatu ja 
metsäluonnon vauriot sivuutetaan epäolennaisina asioina. Siinäkin puunkorjuu 
muistuttaa sotilaallisia operaatioita.

Kuvattu tehometsätalouden käytäntö on sen työnjaon sovellutusta, jota kuvat-
tiin organisaatioiden järjestelyn päätelminä. Työnjaossa metsäyhtiöiden tehtäväksi 
oli sovittu metsäalan kaikkien laitosten toimintojen koordinointi yhdenmukaiseksi 
metsätalouden edistämiseksi. Koordinoinnin vahvistaa Jaakko Kahiluoto vuonna 
1988 selväsanaisesti1531: ”Valtakunnan metsäpolitiikan muotoilu ja johto kuuluu 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitolle, jossa näitä kysymyksiä valmistelee sen 
metsäosasto. Käytännön toimintaa taas johtavat metsäteollisuusyritykset ja niit-
ten puunhankintaorganisaatiot tukenaan alueellista ostoyhteistyötä ohjailevat 
alueyhtymät”.

Yhtiöiden metsäosastot johtavat tehometsätaloutta itsenäisinä yhtiöiden johto-
organisaatioina, niin kuin edellä on kuvattu. Itsenäisyyden tekee mahdolliseksi 
se, että puunhankinta ei ole metsäyhtiön johdon johtamaa ydinliiketoimintaa. Se 
näkyy siitäkin, että metsäyhtiö voi ostaa puutavaran kilpailevilta metsäyhtiöiltä tai 
yhtiöiden yhteisiltä puunhankinnan yrityksiltä1532. Metsäosastotkin ovat emoyhti-
öistä erillisiä liiketoimintayksiköitä1533, käytännössä metsäyhtiöiden ”tytäryhtiöitä”.

Metsäyhtiöidenkin politiikka jakaantuu ulko- ja sisäpolitiikkaan. Ulkopolitiikka 
on julkisen vallan suuntaan harjoitettua politiikkaa esimerkiksi puun saatavuuden 
edistämistä lainsäädännöllä. Ulkopolitiikkaa johtaa metsäyhtiöiden etujärjestö Suo-
men Metsäteollisuuden Keskusliitto. Puunkorjuu ja -kuljetus ovat metsänomista-
jien suuntaan harjoitettua puunhankinnan sisäpolitiikkaa, jota johtavat yhtiöiden 
metsäosastot. Metsäosastoja puolestaan johtavat metsänhoitajat. He määräävät 
puunhankinnan politiikalla maan metsäpolitiikan linjat. 

10.4.3  TehoTonTa TehomeTsäTalouTTa

Taustatutkimuksissa on osoitettu, että metsäosastojen puunhankinta on puun 
toimitus- ja korjuupalvelujen myyntiä metsätalousyrityksille. Palvelujen ja puun 
kaupat sidotaan yhdeksi kaupaksi metsänvuokrauksen (hakkuuoikeuden) puukaup-
patavalla, jolla kätketään sekä puutavaroiden että palvelujen hinnat. Palvelujen 
hinnat peritään puunmyyjältä vähentämällä korjuun ja kuljetuksen kustannukset 
puunmyyjän bruttotulosta, puun tehdashinnasta. Jäännös, jota nimitetään kanto-
hinnaksi, kirjoitetaan hakkuuoikeuden sopimukseen ”puun” hinnaksi. 

1531 Kahiluoto 1988, s. 10

1532 Vuonna 2008 Myllykoski Oy ja Savon Sellu Oy perustivat yhteisen puunhankintayrityksen, kun ne siihen 
saakka olivat ostaneet puun Metsäliitolta. 1960-1980 -luvuilla toimi kaksikin metsäyhtiöiden yhteistä 
puunhankintayritystä, Tehdaspuu ja Puulaaki.

1533 Stora Enson asiakaslehti ”Terve Metsä” joulukuu 2007.



389

Metsäosasto siis korjaa puuta puunmyyjän rahalla ilman maksajan vastuuta. 
Vastaavasti metsäosasto toimittaa puuta isäntäyrityksille ilman kustannusvastuuta. 
Puu luovutetaan tehtaille hankintakustannusten mukaisilla siirtohinnoilla. Kilpai-
lun kannustinta puun hankintakustannusten minimoimiseen metsäosastolla ei ole 
enempää korjuupalvelun myynnissä metsänomistajille kuin puun toimituksissa-
kaan emoyhtiöille.

Kustannusvastuun puuttumisen on havainnut Tehdaspuun tilannetta vuonna 
1990 konsulttina selvittänyt Pekka P. Rantala. Hän kirjoittaa, että Tehdaspuu toi-
mitti osakasyhtiöille niiden käyttämän puun laskutettuna ”ns. nollakustannushin-
nalla, jolloin tehdaspuulla ei ollut vastuuta hankintahinnasta eikä kokonaiskus-
tannuksesta, siis ilman kustannusvastuuta”1534. Myös ETLAn tutkija Esa Viitamo 
kiinnittää huomiota metsäyhtiöiden soveltamaan ”omakustannushinnoitteluun” ja 
arvioi sen heikentävän metsäteollisuuden kilpailukykyä1535. 

Rantala oli aiemmin kiinnittänyt huomiota puun hankintakustannusten nou-
suun. Hän oli 1970-luvun alussa toiminut Ahlströmin varatoimitusjohtajana ja ha-
vainnut metsäosaston (Tehdaspuun) hankintakustannuksissa yllättävän suuren 
nousun. Sen syyksi todettiin pinojen tiheyden aleneminen, kun oli siirrytty pinnan-
myötäisestä karsinnasta ”tappikarsintaan” ja laskutus perustui siihen aikaan pino-
mittaan. Havainnon seurauksena puun mittauksessa siirryttiin kiintomittaan1536. 

Todellinen kustannusten nousun syy ei liene ollut pinojen harventuminen, vaan 
siirtyminen maataloustraktorista metsätraktoriin, mikä on todettu taustatutkimuk-
sessa. Rantalan kuvaus samaan aikaan tapahtuneesta kustannusten noususta tukee 
taustatutkimuksen tulosta1537. 

Kuvauksensa taustaksi Rantala kirjoittaa, että metsäosastot olivat siihen aikaan 
1970-luvun alussa ”kuin ”valtio valtiossa”, henkien maailmaa, josta insinöörit pi-
dettiin kaukana”. Rantalan käsitys selittää edellä kuvattua metsäosastojen käyt-
täytymistä yksityismetsissä. Kun ”henkien maailmaan” liittyi kilpailijoiden puut-
tuminen, voitiin puunhankinnassa ”leikkiä tehokkuutta” määrätehokkailla korjuun 
erikoiskoneilla. Kustannuksiin ei tarvinnut kiinnittää huomiota, sillä ne perittiin 
puunmyyjiltä.

Tehdaspuussa kustannusten sivuuttamisen yritti nostaa keskusteltavaksi yh-
tiön lakimiehenä toiminut metsänhoitaja Tero Ollila. Veikko Tiainen kertoo, että 
Ollila kiinnitti kirjoittamassaan muistiossa toimitusjohtajan huomiota henkilöstön, 
erityisesti ylempien toimihenkilöiden liiketaloudellisen toiminnan huonoon hallin-
taan, jopa välinpitämättömyyteen. Ollila epäili, etteivät metsänhoitajat hallinneet 

1534 Rantala, P.P. 2008, s. 121

1535 Viitamo 2000, s. 22

1536 Rantala, P.P. 2008, s. 121

1537 Vaara 2010, s. 74
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talousasioita. Muistio ei johtanut ainakaan välittömiin toimiin1538. Ollilan käsitys 
tukee tässä tutkimuksessa metsänhoitajien ammattikulttuurin asenteeksi katsottua 
liiketaloudellista osaamattomuutta.

Organisatorisena rakennelmana sotilaallisesti järjestetty metsäosastojen puun-
hankinta puunkorjuun erikoiskoneilla on mallikelpoinen. Suomen Laatuyhdistys 
ry myönsi vuonna 2007 StoraEnso Metsälle laatupalkinnon laatukilpailun histori-
an korkeimmalla pistemäärällä1539. Erityisesti arvostettiin puunoston, -korjuun ja 
-kuljetusten ja tehtaille toimitusten logistiikkaa, tehtaiden asiakastyytyväisyyttä ja 
henkilöstön me-henkeä. 

Sen sijaan korjuu- ja kuljetuspalvelujen toimialana metsäosastojen puunhankin-
ta tehometsätalouden menetelmillä on ristiriidassa kaikkien talouden lakien kanssa. 
Ristiriidat ovat vieneet metsätalouden kaaoksen tilaan sekä tuotantotoimintana 
että elinkeino- ja yritystoimintana ja metsäluonnon käsittelynä. Sitä on kuvattu 
taustatutkimuksissa ja tiivistelmänä johdannossa metsätalouden tilaa käsittelevässä 
luvussa. Edellä metsänparannustöiden tulosten arvioinnin luvussa (luku 7.3.4) on 
kaaviokuvilla kuvattu metsänviljelyn ja puunkorjuun tehottomuutta.

Metsätalouden tila kätketään massiivisella tiedotuksella. Viime vuoteen (2011) 
saakka metsäntutkimuslaitos on kertonut, että metsien kasvun lisäykset johtuvat 
pääosalta metsänviljelystä, vaikka metsien uudistaminen avohakkuilla on tähän 
saakka alentanut metsien keskimääräistä kasvua. Metsäteollisuus puolestaan kertoo 
puunkorjuun olevan maailman tehokkainta1540. Saattaa ollakin tehokkainta työtun-
nin työmäärällä mitattuna, sillä siinä sarjassa ei ole muita kilpailijoita. Kaikissa 
muissa maissa tehokkuutta mitataan kustannuksilla. 

Metsätalouden kaaosmaisen tilan seurauksena metsäklusterin avainalue, met-
sän hyödyntäminen toimii vajavaisesti. Metsänomistajilta on viety kannustimet 
myydä puuta ja tilalle on tullut runsaasti kannustimia pidättyä puun myynnistä. On 
jouduttu umpikujaan, kun vuosikymmenien ajan on toimittu ilmeisenä lähtökoh-
tana ajatus, että julkinen valta aikanaan määrää puun myynnin metsänomistajan 
velvoitteeksi1541. Yksityinen omistusoikeus, jota EU:iin liittyminen on entisestään 
vahvistanut, on kuitenkin osoittautunut korporaatioille liian vaikeasti murretta-
vaksi oikeudeksi.

Metsänomistajien puunmyyntihaluttomuuden syistä tunnistetaan metsäluon-
non ruhjominen ja sen aiheuttaja, metsänkäsittely. Talouden kaaosmaista tilaa, 
markkinatalouden kumoamista, ei tunnisteta. Myöskään ei havaita metsänomis-
tajan perustuslaillisia omistuksen oikeuksia koskevia yhteiskunnallisia vääristymiä, 
jotka liittyvät metsätalouden tuotantotoiminnan kollektivisoimiseen.

1538 Tiainen 2011, s. 162

1539 StoraEnso Metsälle Suomen laatupalkinto 2007; Vaara 2010, s. 79

1540 Metsäteollisuus tiedottaa: Suomalainen puunkorjuu maailman huippua. Tiedote 7.7.1999.

1541 Vaara 2010, s. 248
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10.5  Metsätalouden asema metsäklusterissa 

10.5.1  mikä on meTsäklusTeri?

Metsätalouden asema muiden metsiä ja metsän tuotteita hyödyntävien ryhmien 
tavoitteille alistettuna on Suomessa havaittu, mutta siihen ei ole kiinnitetty huomio-
ta. Muun muassa metsäklusterin kuvauksissa metsä nähdään ikään kuin omistajaa 
vailla olevana siirtomaana, josta metsäteollisuus ammentaa raakapuuta omaan 
käyttöönsä.

Klusterilla tarkoitetaan tietyn toimialan yritysten ja niiden tuki- ja liitännäistoi-
mintojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa yritysten keskinäinen vuorovaikutus 
tuottaa selvästi havaittavia hyötyjä1542. Klusteri voi muodostua toimialan tuotteiden 
tai alan käyttämien raaka-aineiden ympärille1543. Klustereita voidaan kuvata eri ta-
soilta pää- ja alaklustereina ja tasosta riippuen klusteri voi muodostua tuoteryhmän 
tai raaka-aineen ympärille. 

Metsäklusteri kuvataan nykyisin integroituneiden puunjalostusyritysten tuot-
teiden ympärille rakentuvana kokonaisuutena, jossa metsänhoito on liitännäispal-
veluja ja puunkorjuujärjestelmä erityispanoksia1544 (kuvio 11). Siinä on tosiasiassa 
kuvattu metsäteollisuusklusteri, jota virheellisesti nimitetään metsäklusteriksi.

Todellinen metsäklusteri muodostuu raakapuun ym. hyödykkeiden lähteen, 
metsän luonnonvaran ympärille. Aidon metsäklusterin muodostavat metsän luon-
nonvaraa hyödyntävät toimialat ja hyödyntämiseen liittyvät lähi- ja tukialat. Hyö-
dyntämisen päätuotteita ovat erilaiseen käyttöön tai jatkojalostukseen valmistetut 
puutavaroiden lajit (tukit, kuitupuu ym.). Puutavaroiden jalostamisen ympärille 
rakentuu alaklustereita, joista näkyvin on metsäteollisuusklusteri. Metsäklusteriksi 
oletettu metsäteollisuusklusteri on siis aidon metsäklusterin alaklusteri. 

Aitoa metsäklusteria ei ole tähän mennessä kuvattu. Myös Kansallisessa metsä-
ohjelmassa 2010 metsäklusteriksi on ymmärretty metsäteollisuusklusteri1545.

Metsäteollisuusklusterin ymmärtäminen metsäklusteriksi itse asiassa vastaa 
nykyistä todellisuutta metsäalalla, jossa yritysten ja niiden tuki- ja liitetoimintojen 
suhteet ovat kääntyneet ylösalaisin. Tuki- ja liitetoiminnot ovat kääntyneet oh-
jaamaan metsätalouden yrityksiä sen sijasta, että tukisivat niitä. Lopputuloksena 
myös pää- ja alaklusterin suhteet ovat kääntyneet ylösalaisin, metsäteollisuusklus-

1542 Silèn 2001, s. 38

1543 Lammi 1994, s. 5

1544 Lammi 1994, s. 13

1545 Kansallisessa metsäohjelmassa 2010 määritellään metsäklusteri seuraavasti: Metsäklusterilla tarkoitetaan 
metsätalouden, metsäteollisuuden, kone- ja laitevalmistajien, metsäteollisuudelle kemikaaleja valmistavien 
yritysten, automaatioyritysten, pakkausteollisuuden, graafisen teollisuuden, energiayritysten, logistiikka- 
ja konsulttiyritysten sekä niihin liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen muodostamaa osaamiskeskittymää.
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teri pääklusteriksi ja metsäklusteri alaklusteriksi. Vinoutuneita suhteita havainnol-
listetaan jäljempänä (kuviot 12 ja 13). 

Seuraavassa kuvataan kolme metsäklusteria: 1) metsäklusteri sellaisena kuin se 
nykyisin esitetään, 2) metsäklusteri metsäteollisuusklusterille alistettuna alaklus-
terina ja 3) aito metsäklusteri, joka rakentuu metsän hyödyntämiseen liittyvistä 
toimialoista. 

10.5.2  meTsäTeollisuusklusTeri – “pTolemaioslainen” meTsäklusTeri

Metsäteollisuus esitti vuosien 1997-1999 metsäklusterin aurinkokuntakuviona, jossa 
metsäteollisuus avaintuotteineen oli keskustähti ja muut toimialat sitä ympäröiviä 
kiertotähtiä. Metsätalous oli kuvattu yhtenä kiertotähtenä muiden joukossa1546. 
Vuoden 2006 julkaisussa kaaviokuvaa on muutettu siten, että metsäteollisuus esi-
tetään kehällä muiden toimialojen rinnalla ja kehän keskusta on ilman nimeä1547. 
Metsäteollisuuden esittämä klusteri on edellä jo nimetty metsäteollisuusklusteriksi. 

Metsäteollisuuden aiemmassa kaaviokuvassa yhden ”kiertotähden” nostaminen 
keskustähdeksi muistutti ptolemaioslaista aurinkokuntakäsitystä, jossa kiertotäh-
ti Maa oli nostettu keskustähdeksi. Metsäteollisuusklusteria voidaankin nimittää 
ptolemaioslaiseksi metsäklusteriksi. Kuviossa 10 esitetään vuosien 1997-1999 klus-
terikäsitys. 

kuvio 10. suomen metsäklusteri metsäteollisuuden kuvaamana

1546 Forest Cluster Project 1997-1999

1547 Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030, s. 9
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Kiertotähtinä kuvatuilla toimialoilla ovat omat alaklusterinsa, joissa niillä ovat omat 
tuotteet, omat kilpailijat ja omat tuki- ja liitännäistoiminnot. Ainakin koneet ja lait-
teet -satelliitista on esitetty oma alaklusteri1548. Vastaava alaklusteri metsätaloudesta 
esitetään seuraavassa alaluvussa. 

Metsä nähdään metsäteollisuusklusterissa ikään kuin omistajaa vailla olevana 
siirtomaana. Klusterissa ei tunneta metsätalouden perusyrityksiä, joita ovat puun-
tuotantoa harjoittavat metsänomistajien yritykset1549, 1550, 1551. Vertailuksi todettakoon, 
että esimerkiksi elintarvikeklusterin laatuselvityksessä on mukana maatilayritysten 
taso1552. 

Metsäteollisuusklusterin tutkimuksissa metsää käsitellään kustannuksia aiheut-
tavana pääomana1553. Metsätalous jaetaan tutkimuksissa kahteen osaan. Puunkorjuu 
ja kuljetus sisällytetään puunkorjuujärjestelmän nimellä erityispanosten ryhmään 
kemikaalien, pigmenttien, viirojen, huopien ja hylsyjen joukkoon. Puunkorjuujärjes-
telmä tarkoittaa metsänvuokraukseen perustuvaa puunhankinnan järjestelmää, jota 
on analysoitu taustatutkimuksessa. Metsänhoito sisällytetään liitännäispalvelujen 
ryhmään, jossa muita palveluja ovat projektien suunnittelu ja toteutus, tutkimus-
laitokset, logistiikka ja markkinointi1554 (kuvio 11).

1548 Lammi 1994, s. 67

1549 Suomen metsänhoitajaliiton ... 1994, s. 5.

1550 Kuusela 1999, s. 237

1551 Suomen metsätalouden tila 2000, s. 72

1552 Silén 2001, s. 41

1553 Lammi 2000, s. 8

1554 Lammi 1994, s. 13 ja 2000, s. 3
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kuvio 11. metsäteollisuusklusterin tärkeimpiä osia tuotetasolla1555

Metsäteollisuusklusterissa havainnollistuu vääristynyt tilanne metsäteollisuudesta 
maan metsäpolitiikan ja metsätalouden johtajana. Julkisen vallan ja metsäteollisuu-
den suhteet muistuttavat Svenssonin kuvaamaa korporatismin kolmatta vaihetta, 
jossa valtio tukee suurpääoman tavoitteita1556.

Metsäteollisuus on pyrkinyt viemään teollisuuskeskeisen metsäklusterin kä-
sitteen myös EU:iin. Siinä tarkoituksessa se käynnisti vuonna 1997 viisivuotisen 
Metsäklusteri-projektin, jonka tavoitteena oli muun muassa siirtää metsäteollisuut-
ta koskevien kysymysten käsittely pois samasta komission osastosta, jossa käsitel-
lään myös maatalouskysymyksiä1557, 1558. Metsäklusteri-projektin perusti 13 osakasta. 
Mukana olivat muiden muassa metsänomistajien etujärjestö Maa- ja metsätalous-
tuottajain keskusliitto MTK ry ja Sanoma Osakeyhtiö1559. 

1555 Lammi 1994, s. 13

1556 Helander 1981, s. 60

1557 Metsään kytkeytyvät yritykset yhteistyöhön. Helsingin Sanomat 8.10.1997

1558 Metsäklusteri-projektin tavoitteiksi ilmoitettiin 1) Euroopan teknologia-aseman säilyttäminen ja 
parantaminen, 2) EU:n T&K-rahojen kohdistaminen metsäklusteriin, 3) EU-alueen yliopistojen, 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten saaminen mukaan metsäklusterin tutkimukseen, 4) metsäklusterin 
tuominen keskusteluun Suomen EU-puheenjohtajakaudella ja 5) metsäklusterin aseman säilyttäminen 
työllistäjänä maaseutualueilla, erityisesti mekaanisessa metsäteollisuudessa (Metsäklusteri-projekti 
käynnistynyt. Helsingin Sanomat 28.10.1997)

1559 Metsään kytkeytyvät yritykset yhteistyöhön. Helsingin Sanomat 8.10.1997.
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Suomalainen näkökulma metsäklusterista on kuitenkin muualla Euroopassa ja 
jopa Ruotsissa melko vieras1560. Sen voi helposti ymmärtää, sillä markkinatalouden 
maissa alkutuotannon toimialojen alistaminen tuotteita jalostavan suurteollisuuden 
ohjaukseen on pikemmin torjuttava ilmiö kuin hyväksyttävä tavoite.

10.5.3  vuokrameTsäklusTeri – meTsäTeollisuusklusTerin  
 alaklusTeri

Kuten edellä todettiin, klusterit muotoutuvat yleensä toimialan tuotteiden tai alan 
käyttämien raaka-aineiden ympärille. Kumpikaan niistä ei määritä metsäteolli-
suusklusterin alaklusteriksi alistetun metsäklusterin muotoutumista. Alaklusteri 
muotoutuu metsäalan organisaatioiden ympärille. Muotoutumisen perustekijä on 
metsätalouden tuotantotoiminnan alistaminen metsäyhtiöiden metsäosastojen 
johdettavaksi metsänvuokrauksen puukauppatavalla. Alistamisessa tulee näkyviin 
korporatismin ominaisuus monopolipääoman johdolla tapahtuvasta tuotannon 
organisoinnista1561. 

Alaklusterissa toimintojen keskeisin määrittäjä on metsänvuokrauksen puu-
kauppatapa, minkä vuoksi alaklusteria voidaan nimittää vuokrametsäklusteriksi. 
Se esitetään aurinkokuntakuviona kuviossa 12. 

Alaklusterin metsätaloudessa puunkorjuun päätoimija on metsäyhtiön met-
säosasto ja puunkasvatuksen päätoimija metsäalan hallinto (metsäkeskukset). 
Puuntuotantoa harjoitetaan metsänomistajien kollektiivitaloutena korporaatioi-
den määrittämässä yhteiskunnallisessa ympäristössä ja yhtiöiden metsäosastojen 
määrittämässä taloudellisessa ympäristössä. 

Vuokrametsäklusterissa metsäkeskukset ja yhtiöiden metsäosastot muodostavat 
klusterin ytimen, klusterin ”veturiorganisaatiot”. Niiden yhteydet muihin metsän-
hoitajien yhteisön hallitsemiin klusterin yksiköihin1562 perustuvat yhteisön jäsenten 
tiiviiseen yhteishenkeen. Metsänhoitajien ammattikulttuurin ”värisuora” sitoo yh-
teisön hallitsemat yksiköt klusterin sisäkehäksi, josta käsin metsänomistajia ohja-
taan yhdenmukaisesti eturyhmärajojen ylitse. 

Vuokrametsäklusterin asema alaklusterina merkitsee sitä, että kaikki metsää 
hyödyntävät toimialat ja niihin liittyvät lähi- ja tukialat on alistettu metsäteollisuus-
klusterille, metsäyhtiöiden puunhankinnalle. Alistamisen vaikutukset metsäyhti-
öiden ja hallinnon harjoittamana ohjauksena eivät rajoitu vain metsänomistajien 
yrityksiin, vaan ulottuvat metsänkäsittelyn ja metsänvuokrauksen puukauppatavan 
välittäminä klusterin kaikkiin yrittäjäryhmiin. Korjuun edellyttämät avohakkuut 

1560 EU hyväksyi metsäperusteisen teollisuuden yhdeksi avainaloista. 

1561 Helander, V. 1981, s. 62

1562 Metsähallituksen yksityismetsäinosasto oli yksi keskushallinnon yksikkö tässä tutkimuksessa käsitellyllä 
kaudella vuoteen 1991 saakka.
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rajoittavat metsän monipuolista käyttöä. Raakapuun saannin vaikeudet metsä-
yhtiöiden hallitsemista vuokrametsistä haittaavat monipuolisen puunjalostuksen 
kehittymistä.

Vuokrametsäklusterin kuvio havainnollistaa metsäalan organisaatioiden kuva-
uksessa havaittua metsätalouden tuotantotoiminnan järjestämistä. Yhtiöiden met-
säosastot johtavat metsätalouden tuotantotoimintaa, sillä ne määräävät puunkor-
juun järjestämisellä muutkin metsätalouden toimenpiteet. Metsäkeskukset ovat 
yhteiskuntasuhteita hoitavia yhtiön hallituksia, jotka huolehtivat toimintaympä-
ristön kulttuurista. Vuokrametsäklusterin osat esitetään ryhmiteltyinä kuviossa 13.
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kuvio 12. vuokrametsäklusteri 
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kuvio 13. vuokrametsäklusterin tärkeimmät osat 

Vuokrametsäklusterin yrityksistä vain pieni osa on itsenäisiä yrityksiä. Metsäyhtiöt 
ovat yrityksiä, mutta niiden metsäosastot eivät ole. Metsäosastoilla ei nimittäin ole 
liiketaloudellista tulosvastuuta toimintansa kannattavuudesta. Ne perivät kaikki 
puunhankinnan kustannukset puunmyyjiltä, niin kuin aiemmin on kuvattu. Tu-
kialat ja liitännäispalvelut tukevat näitä käytäntöjä1563. Markkinoiden kilpailu ei 
toteudu vuokrametsäklusterissa.

1563 Vaara 1998, s. 127, 146.
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10.5.4  aiTo meTsäklusTeri – “kopernikaaninen” meTsäklusTeri

Nykyisin toteutuneen metsäklusterin vertailuksi esitetään aidon metsäklusterin 
vaihtoehto. Vaihtoehto on visio metsä- ja puutalouden toimialojen ja niiden lähi- ja 
tukialojen keskinäisistä suhteista parlamentaarisesti hallitussa maassa, jonka ta-
louselämässä vallitsee markkinatalouden järjestelmä. Suomessa aito metsäklusteri 
ei ole toteutunut. Metsätalouden toiminta aidon metsäklusterin ympäristössä on 
kuvattu taustatutkimuksessa, sekin visiona1564. 

Kuten edellä todettiin, metsäteollisuusklusteri on aidon metsäklusterin alaklus-
teri eikä päinvastoin, niin kuin tähän saakka on esitetty. Vastaavasti myös avaintoi-
mijoiden asemat ovat aidossa metsäklusterissa tähän saakka esitettyyn verrattuna 
päinvastaiset. Aidossa metsäklusterissa avaintoimija ei ole metsäteollisuus vaan 
metsätalouden alkutuotantoa harjoittavat metsänomistajat, metsätalouden yrittä-
jät. Heidän aktiivisuudestaan myydä puuta ja muita metsän tuotteita riippuu koko 
metsäsektorin toiminta. 

Aidossa metsäklusterissa toimitaan markkinatalouden toimintaympäristössä 
parlamentaarisen hallinnon valvomana. Itsenäisten yritysten ryhmät tuovat klus-
teriin vireän kilpailun ja sen myötä taloudellisen tehokkuuden. Metsän hyödyntä-
minen on ekonomisesti tehokasta hyödykkeiden tuotantoa hallinnon asettamilla 
metsäekosysteemin ylläpitämisen ehdoilla. Voidaan puhua ekonomis-ekologisesta 
metsäklusterista eli lyhyesti ekometsäklusterista. Parempi arkikielen nimitys kui-
tenkin on aito metsäklusteri siihen saakka, kun luovutaan nimittämästä metsäteol-
lisuusklusteria metsäklusteriksi. Aito metsäklusteri esitetään aurinkokuntakaaviona 
kuviossa 14. 

1564 Vaara 2010, s. 112
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kuvio 14. aito metsäklusteri 

Kun metsäteollisuuskeskeinen metsäklusterikäsitys rinnastettiin edellä ptolema-
ioslaiseen aurinkokunnan käsitykseen, voidaan vastaavasti metsäekosysteemiin 
perustuva metsäkäsitys rinnastaa kopernikaaniseen aurinkokunnan käsitykseen. 
Metsäyhtiöt hyödyntävät metsäekosysteemiä muiden hyödyntäjien joukossa. To-
sin metsäyhtiöt ovat jättisuuri hyödyntäjä eli aurinkokuntavertailussa Jupiteriin 
verrattava hyödyntäjäyksikkö. Aidon metsäklusterin tärkeimmät osat esitetään 
ryhmiteltyinä kuviossa 15.
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kuvio 15. aidon metsäklusterin tärkeimmät osat

Aidon metsäklusterin toimintaympäristössä harjoitetulla ja vuokrametsäklusterin 
ympäristössä harjoitetulla metsätaloudella on vain yksi yhteinen ominaisuus, yk-
sityinen metsänomistus. Muilta ominaisuuksiltaan metsätalouden harjoittaminen 
eroaa ratkaisevasti. Ominaisuuksia verrataan seuraavassa asetelmassa. Aidossa 
metsäklusterissa harjoitetun metsätalouden ominaisuudet ovat visioita, koska 
ekonomis-ekologisesta metsätaloudesta ei ole käytännön esimerkkejä olemassa.

puumarkkinoilla
- metsäteollisuusyritykset
- p&k puunjalostusyritykset
- erikoispuun käyttäjät
- energiapuun käyttäjät

Tuotannon avainpanokset
- metsäekosysteemi

avaintuotteet
- sahatukit
- kuitupuu
- pylväät ym. erikoispuut
- energiapuu
- metsänriista
- jokamiehen oikeudet

Tukialat
- Työvoima- ja  

elinkeinokeskus
- ympäristökeskus
- ammatilliset etujärjestöt

palvelut ym. hyödykkeet
- metsäasiantuntijan palvelut
- suunnitt. ja johtam. suoritteet
- puunkasvatustöiden suoritteet
- miestyöhakkuun suoritteet
- konehakkuun suoritteet
- metsäkuljetuksen suoritteet
- kaukokuljetuksen suoritteet
- puun siemenet ja taimet

palvelujen markkinoilla
- yhtiöiden metsäosastot
- metsäpalveluyritykset
- metsätal. yritt. osuuskunnat
- maatilayritykset
- metsätyöntekijät
- korjuupalveluyritykset
- kuljetuspalveluyritykset
- puuntaimia tuott. yritykset

lähialat
- koneteollisuus
- metsäteiden  

rakentaminen

liitännäispalvelut
- metsäntutkimut
- metsäopetus

meTsäyriTysTen 
kauppakumppaniT

meTsäekosysTeemi / 
meTsäTalouden yriTykseT

lähi- ja TukialaT
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Ominaisuus Korporatiivinen järjestelmä
(Vuokrametsäklusteri)

Markkinatalouden järjestelmä
(Aito metsäklusteri)

Metsien omistus Yksityiset henkilöt Yksityiset henkilöt

Talouden tarkastelukulma Makrotalous Mikrotalous 

Metsäalan hallinto Korporaatioiden itsehallinto Parlamentaarinen hallinto

Yhteiskunnan valvonta Ei poliittista valvontaa Poliittinen valvonta

Metsänomist. edunvalvonta Hallinnon toimielimet Itsenäinen ammattiliitto

Talousjärjestelmä Kollektiivitalous Markkinatalous

Toiminnan pääkohde Metsämaa ja metsän puusto Metsäekosysteemi

Metsätalouden ohjaus Metsänhoitajien yhteisö Markkinavoimat 

Puuntuotannon hallinta Metsäammattimiehet Metsänomistajat

Metsätalouden toimijat Metsäalan laitokset Itsenäisten yritysten ryhmät

Metsätalousyksikön asema Yhteistalouden osakasyksikkö Itsenäinen metsätalouden 
yritys

Tuotannon kannustin Velvoitteet, tuet ja manipulointi Voiton maksimointi

Tehokkuuden mittari Tekninen (määrä-) tehokkuus Taloudellinen tehokkuus

Puunkasvatuksen tavoite Puumäärän maksimointi Metsän nettohyödyn maksim. 

Puunkorjuun tavoite Metsäyhtiön saannon 
maksimointi
(ryöstömetsätalous)

Puuston nettohyödyn 
maksimointi (kestävä 
metsätalous)

Puukaupan järjestelmä Metsänvuokraus (pystykauppa) Puutavaroiden toimituskauppa

Puukaupan esine Hakkuuoikeus Puutavaralajit

10.6  Ptolemaioslainen metsäkäsitys =  
 metsänvuokrauksen paradigma 

Ptolemaioslainen ja kopernikaaninen metsäklusteri ovat ilmentymiä vastaavista 
metsäkäsityksistä. Edellinen perustuu metsäteollisuuskeskeiseen metsäkäsitykseen, 
jälkimmäinen käsitykseen metsäekosysteemin ympärille rakentuvasta klusterista. 

Metsäkäsitysten sisältöä ja historiaa voidaan verrata myös käsityksille nimet an-
taneiden aurinkokuntakäsitysten sisältöön ja historiaan. Seuraavassa laatikossa ver-
rataan metsänvuokrauksen (ptolemaioslaisen metsäkäsityksen) suosion perusteita 
Kuhn’in kuvaamiin ptolemaioslaisen tähtitieteen suosion perusteisiin. Vertailussa 
puunkorjuun erikoiskone on metsänvuokrauksen sovellutus, niin kuin luonnon-
tieteissäkin tiettyyn paradigmaan liittyvät tietyt sovellutukset (esim. ajanlasku). 
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metsänvuokraus paradigmana

Ptolemaiolainen tähtitieteen järjestelmä onnistui ennustamaan sekä tähtien että pla-

neettojen muuttuvat asemat ihailtavan hyvin. Se toimi muita antiikin järjestelmiä pa-

remmin. Ptolemaioslaista järjestelmää käytetään edelleenkin laajasti tähtien liikkeiden 

teknisinä likiarvoina. Ptolemaioksen planeettoja koskevat ennusteet olivat yhtä hyviä 

kuin Kopernikuksen1565.

Metsänvuokraus näytti teoriassa ratkaisevan puunhankinnan ongelmat ihailtavan 

hyvin. Vuokrauksella voitiin pienet puunmyyntierät yhdistää suuremmiksi kollektii-

vitalouden työmaiksi ja käyttää niissä suurmetsätalouden koneita. Metsätraktorit 

olivat teknisesti tehokkaampia kuin siihen saakka käytetyt maataloustraktorit, minkä 

oletettiin alentavan puunkorjuun kustannuksia. Puuta päästiin kuljettamaan met-

sässä kesälläkin ja siten työllistämään ympärivuotisesti metsäyhtiön toimihenkilöt ja 

hakkuutyövoima. Ympärivuotisen puunkorjuun oletettiin pienentävän puuvarastoja ja 

niiden aiheuttamia kustannuksia. 

Mutta tieteelliselle teorialle ihailtava menestys ei ole sama asia kuin täydellinen me-

nestys. Ptolemaioslaisen järjestelmän ennustamat planeettojen asemat ja päivänta-

sauspisteiden määrittäminen eivät koskaan aivan täsmänneet parhaiden havaintojen 

kanssa. Tähtitieteilijät pystyivät poikkeuksetta poistamaan annetun epätäsmällisyyden 

siten, että tekivät erityisen korjauksen Ptolemaioksen järjestelmän toistensa ympäri 

pyöriviin ympyröihin. Ajan mittaan kuitenkin havaittiin, että tähtitiede monimutkaistui 

paljon nopeammin kuin sen tarkkuus kasvoi ja yhdessä paikassa korjattu epätäsmälli-

syys luultavasti ilmaantui jossakin muualla1566.

Teoria ja olettamukset eivät puunkorjuussakaan ole sama asia kuin korjuun todelli-

suus. Yhtiöiden metsäosastojen korkeat yleiskustannukset ja erikoiskoneiden korkeat 

pääoma- ja sivukustannukset nostivat puunkorjuun kustannuksia enemmän kuin työ-

tunnin korkea työtulos alensi. Maaperäkään ei kestänyt kuormaa kantavien raskaiden 

koneiden painoa. Kustannuksia alennettiin siirtymällä avohakkuisiin ja maastovaurioi-

ta vähennettiin leventämällä koneiden pyöriä. Ne siirsivät kustannuksia metsänomis-

tajien maksettaviksi, sillä avohakkuun vaatima metsänviljely nostaa puunkasvatuksen 

kustannuksia ja pyörien leventäminen leventää ajouria ja alentaa metsien kasvua 

Puuvarastotkaan eivät pienentyneet vaan päinvastoin suurenivat. 

Ptolemaioslaisen järjestelmä vaikeudet paljastuivat äärimmäisen hitaasti, koska ul-

koiset voimat (katolinen kirkko?) katkaisivat tähtitieteellisen perinteen toistuvasti ja 

1565 Kuhn 1994, s. 80.

1566 Kuhn 1994, s. 80.
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kirjapainotaidon puute rajoitti tähtitieteilijöiden ajatustenvaihtoa. Mutta vaikeudet 

tiedostettiin. Kopernikuksen työtoveri väitti 1500-luvulla, ettei yhtäkään ptolemaioslai-

seen tapaan raskaaksi ja epätarkaksi kehittynyttä järjestelmää voi pitää perusteiltaan 

luonnonmukaisena. Ja Kopernikus itse kirjoitti, että hänen perimänsä tähtitieteellinen 

traditio oli lopulta kehittänyt hirviön. Yhä useampi Euroopan parhaista tähtitieteilijöistä 

oivalsi 1500-luvun alussa, että tähtitieteellinen paradigma, jota sovellettiin perinteisiin 

ongelmiin, oli pettämässä. Tämä havainto oli sen edellytys, että Kopernikus hylkäsi 

ptolemaioslaisen paradigman ja etsi sen tilalle uutta1567.

Puunkorjuun vaikeudet paljastuvat hitaasti, koska puunkorjuun kilpailu on eliminoi-

tu, koska metsäyhtiöt ovat sallineet vain raskaiden metsäkoneiden käytön ja koska 

metsäalalla ei ole foorumia, jossa voitaisiin omalla nimellä harjoittaa ammatillista ja 

tieteellistä ajatustenvaihtoa. Metsätalouden tilan kuvauksessa selvisi, että metsäyh-

tiöiden johtamaa puunkorjuun kollektiivitaloutta ja karkeita menetelmiä käyttävää 

puunkasvatusta ei voida miltään osalta pitää perusteiltaan järkevänä saati luonnon-

mukaisena. Metsänvuokrauksen traditio on tuottanut tulokseksi kaaoksen. Mutta 

metsäalallakin on alettu tiedostaa järjestelmän nurinkurisuus. Maassa toimii metsä-

alan yhdistys1568, jonka sääntöihin on kirjattu tavoite metsänvuokrauksen lopettamis-

ta. MTK on vuonna 2012 esittänyt saman vaatimuksen. Tällaisten vaatimusten lisään-

tyminen on edellytys metsänvuokrauksen kauppatavan hylkäämiselle.

Normaalin teknisen ongelmanratkaisun sortuminen ei ollut ainoa tähtitieteellisen krii-

sin osa, jonka Kopernikus kohtasi. Kriisiin liittyi useita historiallisia tapahtumia ja muun 

muassa kalenterin muutosta vaativia sosiaalisia paineita, mikä teki ongelmat taivaan-

kappaleiden asemista ja päiväntasauspisteiden määrittämisestä erityisen ajankohtai-

siksi. Kriisin ydin oli kuitenkin tekninen sortuminen ja ulkoiset tekijät vain määrittivät 

sortumisen ajankohdan ja alueen, jolla sortuminen ensiksi tapahtuu1569.

Metsätalouden kriisissä ei ole kysymys yksin metsänvuokrauksen lopettamisesta. 

Metsäyhtiöiden johtamaan metsätalouteen liittyy uskomus, että yleinen etu vaatii 

hyväksymään metsänvuokraukset metsäteollisuuden puuhuollon ylläpitämiseksi. 

Lisäksi metsänvuokrauksen järjestelmään liittyy runsaasti sidosryhmien etuja. Kriisin 

ytimessä ovat kuitenkin metsänvuokrauksen järjestelmän ja sen ulkoisen tekijän, 

metsätalouden ohjausjärjestelmän korporatismin lopettaminen. Kummalla alueella 

ja milloin lopettaminen ensiksi tapahtuu, riippuu ulkoisistakin tekijöistä, kuten EU:n 

kilpailuviranomaisista.

1567 Kuhn 1994, s. 81.

1568 Pohjois-Pohjanmaan hyvän metsänhoidon yhdistys. 

1569 Kuhn 1994, s. 81.
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Metsäalalla, samoin kuin muillakin taloudellisen tuotantotoiminnan aloilla, pa-
radigmat syntyvät kilpailun rajoittamisen tai täydellisen estymisen tuloksena. Ne 
ovat monopolien soveltamia malliratkaisuja. Sen vuoksi niihin ei sisälly samanlaista 
kehittymisen mahdollisuutta kuin tieteenalojen malliratkaisuihin.

10.7  Totalitaarisen korporatismin yhteiskunnallisia  
 seurauksia

Metsäalalla puoli vuosisataa 1950-2000 vallinneen totalitaarisen korporatismin 
tapahtumilla on ollut rajuja yhteiskunnallisia seurauksia. Niistä nostetaan seuraa-
vassa esille kolme maan yhteiskuntaoloja ravistellutta seurausta.

1) Maatilojen konekaluston syrjäyttäminen puunkorjuusta ja raskaiden metsä-
koneiden käyttöönotto on katsottu tässä tutkimuksessa maan talouselämän 
suurimmaksi talouspoliittiseksi virheratkaisuksi. Tapahtuman tekee talous-
elämän suurimmaksi virheeksi metsäkoneiden käyttöönoton talouselämälle 
vieras peruste, määrätehokkuuden tavoite. Kustannustehokkuudesta luopu-
minen tehokkuuden tavoitteena ei nimittäin ollut vain käsitteen väärinym-
märtämisen tasolle jäävä virhe, vaan edellytti talousjärjestelmän muutosta, 
markkinatalouden korvaamista uudella talousjärjestelmällä. Se muotoutui 
metsäkoneiden käytön edellyttämästä metsätalouden järjestämisestä, joka 
on vienyt metsätalouden sekasortoiseen tilaan ja tuhonnut Suomen luon-
nonoloihin sopeutuneen maaseudun peruselinkeinon, yhteistä konekalustoa 
pellolla ja metsässä käyttävän alkutuotannon elinkeinon. 

2) Yksityismetsälain väärintulkintaa, jolla metsänomistajat velvoitettiin avo-
hakkuisiin ja metsänviljelyihin sekä rajoitettiin puunmyyntejä, voidaan pi-
tää maan mittavimpana perustuslailla turvattujen kansalaisten oikeuksien 
loukkauksena rauhan aikana. Tapahtuman tekee mittavimmaksi perusoi-
keuksien loukkaukseksi pitkään, noin 40 vuotta, jatkunut yksityismetsälain 
väärä tulkinta ja metsänomistajille aiheutetut suuret taloudelliset menetyk-
set. Avohakkuitten vaatiminen oli yksi niistä metsätalouden järjestämisen 
tapahtumista, joita metsäkoneen käyttö edellytti. 

  Avohakkuitten vaatimistakin vakavampaa oli puunmyyntien rajoittami-
nen tai kokonaan estäminen. Sen seurauksena ilmeisesti tuhannet metsän-
omistajat joutuivat myymään tilansa tai se myytiin pakkohuutokaupalla1570, 

1571. Tilan ja sen myötä elinkeinon menettäminen ei ollut ainoastaan raskas 

1570 Reunala (1975, s. 266, 273) kertoo, että ”on tapauksia, joissa lautakunnat eväämällä hakkuuluvan 
asutustilalliselta ovat jouduttaneet tilan joutumista myyntiin. Toisaalta lautakunnat eivät rikkoneet lakia, 
vaikka ne evättyään edelliseltä omistajalta hakkuun myönsivät hakkuuluvan seuraavalle”.

1571 Nykänen 2009
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taloudellinen, vaan myös raskas henkinen isku erityisesti, jos kysymyksessä 
oli sukupolvien ajan viljelty sukutila. Kerrotaan kovaluontoisten miestenkin 
itkeneen ahdingon keskellä1572.

3) Suuri muutto 1960-luvun lopulla oli Euroopan suurin muuttoliike rauhan 
aikana. Muuttoliikkeen nimeäminen Euroopan suurimmaksi perustuu mui-
den kuin kirjoittajan arvioon1573, 1574, 1575. Metsäkoneen käyttöönotosta alkunsa 
saaneen elinkeinoelämän romahtamisen seurauksena maaseudun väki lähti 
jopa kyläkunnittain hakemaan työtä Ruotsista ja kaupungeista. 

Metsätalouden korporatismia vahvistavat tapahtumat huipentuivat kolmannen 
puolivuosisadan lopulla kahden merkittävän lain säätämiseen. Vuonna 1996 säädet-
tiin metsälaki, jolla lisättiin metsänkäsittelyn vaatimuksia alatason tuotantotoimin-
nassa. Metsälailla laillistettiin siihen saakka lainvastaiset vaatimukset avohakkuusta 
ja metsänviljelystä, kiellettiin metsänkäsittely jatkuvan kasvatuksen menetelmällä 
ja asetettiin metsän luontainen uudistaminen luvanvaraiseksi1576. Luvanvaraisuus 
poistettiin vuonna 20101577.

Vuonna 1998 säädettiin laki metsänhoitoyhdistyksistä, jolla vahvistettiin ylä-
tason korporatiivista ohjausjärjestelmää. Lailla vaikeutettiin metsänomistajien 
vapautumista metsänhoitomaksusta ja rajoitettiin yhdistysten korjuupalvelujen 
tarjoamista metsänomistajille. Rajoitukset vähensivät kilpailua korjuupalvelujen 
tarjonnassa ja siten vahvistivat metsäyhtiöiden puunkorjuun monopolia. 

Metsäalalla tapahtui kolmannen puolivuosisadan lopulla kehitystä myös päin-
vastaiseen suuntaan. Ohjauksen keskittymistä yksiin käsiin purettiin muutamilla 
säädöksillä. Sen taustalla oli muutamien metsäoikeudenkäyntien 1980-luvulla saa-
ma laaja huomio tiedotusvälineissä. Oikeudenkäynneillä metsänomistajat yrittivät 
puolustaa oikeuksiaan kohtuuttomiksi kokemiaan metsänkäsittelyn vaatimuksia 
vastaan. Oikeudenkäynnit metsänomistajat lähes aina hävisivät, mutta niiden saa-
ma huomio herätti päättäjät näkemään keskitetyn ohjaus- ja valvontajärjestelmän 
epäkohtia.

Heräämisen tuloksena metsälain rikkomisia tutkiva katselmustoimikunta eriy-
tettiin hallinnosta itsenäiseksi toimielimeksi vuonna 1986. Metsänviljelyn vakuuk-
sien vaatiminen lopetettiin vuonna 1991. Metsänhoitoyhdistysten alistamista hallin-
nolle heikennettiin poistamalla hallinnon ohjaus vuonna 1995. Valvonta kuitenkin 

1572 Jauhiainen 1987. Harsinnasta kasvatushakkuisiin

1573 Liila 2004

1574 Lapin läänistä lähti noin 10 prosenttia väestöstä (Reunala 1975, s. 266).

1575 Kemppinen 2005

1576 Vaara 2004a, s. 93

1577 Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä käytöstä ja hoidosta 1234/2010.
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säilytettiin. Hallintoelimen viranomaistehtävät eriytettiin hallintoelimen sisällä hal-
linnon muusta toiminnasta vuonna 1995.

Muutosten vaikutus käytäntöön on vähäinen ja vaikutuksia vähentävät metsä-
lailla lisätyt vaatimukset sekä korporatiivisen ohjausjärjestelmän säilyttäminen. Jär-
jestelmä näytti tehokkuutensa poliitikkojen ohjaamisessa metsänhoitoyhdistyslain 
säätämisessä vuonna 1998. Metsälaitosten yksimielisellä lobbauksella saavutettiin 
ylittämätön tulos, kun metsänhoitoyhdistyslaki hyväksyttiin perustuslain säätämis-
järjestyksessä kiireelliseksi julistettuna 100 prosentin kannatuksella.

10.8 Vertailua aiempiin tutkimuksiin

Metsäpolitiikan tutkimukset ovat Suomessa yleensä rajoittuneet kulloinkin ajankoh-
taisen politiikan osa-alueen tutkimiseen. Niissä on vain harvoja tämän tutkimuksen 
aihepiiriin liittyviä tutkimuksia. Metsätalouden ohjauksen tutkimuksia tosin on run-
saasti, mutta niissä ei juurikaan ole tutkittu ohjauksen järjestämistä eikä ohjaavien 
organisaatioiden valtaresursseja tai käyttäytymistä metsänomistajien ohjauksessa. 
Seuraavassa tarkastellaan muutamia tämän tutkimuksen ja taustatutkimusten ai-
hepiirejä sivuavia tutkimuksia.

Kullervo Kuuselan kirjan nimi ”Metsätalous teollistuvassa Suomessa” ja Kuu-
selan asema laajasti käytettynä metsäalan kehittämisen asiantuntijana luovat kir-
jaan kohdistuvia odotuksia talous- ja luonnontieteisiin perustuvasta metsätalouden 
analyysistä. Näitä odotuksia kirja ei täytä. Kirja on ennemminkin metsänhoitajien 
ammattikulttuurin sisäistäneen teknokraatin tuote1578. Muutamia Kuuselan kan-
nanottoja on aihetta verrata tämän ja taustatutkimusten tuloksiin.

Kirja on kirjoitettu ajankohtana (v. 1974), jolloin tehometsätalous avohakkuu/
viljelynä ja metsätraktorin käyttönä olivat vakiinnuttaneet asemansa ja niiden toi-
mintaympäristö oli järjestetty menetelmiä tukevaksi. Yksityismetsät oli jaettu metsä-
yhtiöiden yksinosto- ja korjuualueiksi ja puukaupan päämuoto oli metsänvuokraus. 
”Savujako” antoi yhtiöille absoluuttisen täydellisen kartellin sekä puunostossa että 
korjuutyön ostossa koneyrittäjiltä ja myynnissä metsänomistajille.

Kuusela todistelee laajasti viljelymetsätalouden ja tehometsätalouden edulli-
suutta. Todistelu ei perustu tilastoista tai muualta saatuihin kustannuksiin eikä 
taloustieteelliseen analyysiin, vaan pääosalta oletuksiin erilaisten tekijöiden vai-
kutuksesta kustannuksiin1579.

Avohakkuu ja metsänviljely on Kuuselan mukaan jo välittömien kustannus-
säästöjen vuoksi selvästi edullisempi metsänuudistamistapa kuin suojuspuume-

1578 Palo (1993, s. 357) katsoo teoksen perustuvan tilastojen ja tutkimustiedon ohella metsämiesfilosofiaan. 

1579 Kuusela 1974b, kuvat 15-18
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netelmä1580. Viljelyn edullisuutta lisää hänen mukaansa sekin, että viljely tekee 
mahdolliseksi korjata puuta halvimmalla mahdollisella korjuumenetelmällä1581. 
Menetelmällä Kuusela tarkoittaa avohakkuuta korjuun erikoiskoneella. 

Puunkorjuun kustannuksista Kuusela ei esitä numerotietoja. Niiden esittämi-
seen hänellä olisi ollut tilaisuus, sillä hän esittää kokonaissummina metsätalouden 
työlajien kustannukset vuosina 1967-19711582. Jakamalla yhteissummina esitetyt 
korjuun ja uiton palkkasummat hakkuumäärillä olisi saatu näkyviin huolellisesti 
kätketyt korjuun yksikkökustannukset ja niiden kehitys mainitulla kaudella.

Laskelma tehdään tässä. Vuotuisten palkkasummien jakaminen vuotuisilla hak-
kuumäärillä antaa tulokseksi kahdeksan prosentin yksikkökustannusten nousun 
mainitulla kaudella. Samana aikana metsätraktorilla kuljetetun puun osuus hakkuu-
määrästä oli noussut kolminkertaiseksi eli 19 prosentista 56 prosenttiin. Miestyön 
tuotos (m3/vuosi) oli noussut 32 prosenttia1583. Tulokset tukevat taustatutkimuksis-
sa havaittua metsätraktorin käyttöönotosta johtuvaa korjuukustannusten nousua. 

Mahdollisesti Kuuselakin oli laskenut yksikkökustannukset. Kirjan kirjoittami-
sen ajankohtana metsätraktori oli ollut puunkorjuun rationalisoinnin symboli noin 
kymmenen vuoden ajan. Siinä ilmapiirissä sen kertominen, että maataloustraktorin 
korvaaminen metsätraktorilla olikin nostanut korjuukustannuksia, olisi aiheuttanut 
skandaalin.

Todellisen tilanteen julkistamisen sijasta Kuusela vaatii metsäkoneiden käytön 
tehostamista. Sitä varten koneiden työaika on saatava mahdollisimman pitkäksi, 
mikä edellyttää suuria työmaita, suuria ja tasakokoisia puita, suurta puun kertymää 
pinta-alan yksikköä kohden, koneiden käyttöä läpi vuoden, vuorotyötä ja koneiden 
tehokasta huoltoa1584. 

Vaaditut toimenpiteet olivat paniikinomaisia keinoja, joilla yritettiin hallita met-
säkoneen korkeita pääomakustannuksia. Keinot ovat toteutuneet. Tämän tutkimuk-
sen taustatutkimuksissa on havaittu, että metsäkone on nostettu kaikkien metsän 
tapahtumien yhteiseksi nimittäjäksi1585. Metsänomistajien talous, luonnonolot ja 
koneyrittäjien työolot on alistettu metsäkoneen täysityöllisyyden tavoitteelle. 

Suurten työmaiden ainoana keinona Kuusela näkee metsänomistajien yhteis-
työalueet. Edellä on kerrottu, että metsänomistajien yhteistyöalueet olivat todel-
lisuudessa kartelloituneiden metsäyhtiöiden keskenään muodostamia puun yksi-
nosto- ja korjuualueita. 

1580 Kuusela 1974b, s. 45

1581 Kuusela 1974b, s. 66

1582 Kuusela 1974b, s. 39

1583 Vaara 2010, s. 74

1584 Kuusela 1974b, s. 40

1585 Vaara 2010, s. 28 ja 
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Maatalousvastaisuuden asenne tulee Kuuselan arvostelussa esille metsätalouden 
tulojen käytön arvostelussa1586. Maatilayritysten metsätalous on hänen mukaansa 
epäedullinen yritysmuoto metsätalouden harjoittamiselle. Kun pienissä maatila-
talouksissa valtaosa tuloista saadaan maa- ja karjataloudesta, sijoitetaan näihin 
elinkeinoihin varoja, jotka on saatu vähentämällä metsän puustoa ja pidättymällä 
metsäinvestoinneista1587. Voidaan kysyä, muuttuuko metsätalouden harjoittami-
sen yritysmuoto edullisemmaksi siitä, että virkamies-metsänomistaja sijoittaa kau-
punkiasunnon, ym. ostoon varoja, jotka on saatu vähentämällä metsän puustoa ja 
pidättymällä metsäinvestoinneista. 

Tämän tutkimuksen varsinaista aihepiiriä, metsätalouden hallintoa, Kuusela kä-
sittelee vain maininnan luonteisesti. Hän kannattaa varauksettomasti yksityismet-
sien korporatiivista hallintomallia, jota hän nimittää itsehallinnoksi. Itsehallinnon 
poistaminen vieraannuttaisi hänen mukaansa hallinnon ja metsätalouden harjoit-
tajat toisistaan, lisäisi kustannuksia ja vähentäisi suuresti hallinnon tehokkuutta 
metsäpolitiikan päämäärien saavuttamisessa. 

Matti Palo lienee yksi harvoista, joka on tutkinut metsäpolitiikkaa laajasti Hä-
nenkin havaintonsa mukaan metsälakien tuloksellisuutta, koko metsäpolitiikan 
suuntausta ja metsäpolitiikan yleisempiä menetelmäkysymyksiä on Suomessa tut-
kittu suhteellisen vähän. Maasta on puuttunut metsäpolitiikkaan kokonaisvaltaisesti 
paneutuva politologinen tutkimus1588. 

Palon tutkimuksessa on päädytty hyvin pitkälle samoihin päätelmiin vallitse-
vasta metsätalouden tilasta kuin tässä tutkimuksessa. Metsätalouden tilan Palo 
tiivistää korporatiiviseksi suunnitelmataloudeksi, tässä tutkimuksessa korporatii-
viseksi kollektiivitaloudeksi.

Metsätalouden toiminnoissa Palo näkee samat poikkeamat normaalista mark-
kinataloudesta kuin tässä ja taustatutkimuksissa on nähty. Keskeisimpiä niistä 
ovat metsätalouden tulosten mittaaminen kuutiometreillä ja hehtaareilla rahalla 
mittaamisen sijasta, investointien korkojen huomiotta jättäminen metsänviljelyn 
kannattavuutta laskettaessa, liiketaloudellisessa tulosvastuussa toimivien yritysten 
torjuminen ja metsänomistajien sekä puunkorjuun ja metsänhoidon menetelmien 
alistaminen massiivisille koneille. Samoin kuin kirjoittajakin, Palo näkee mainitut 
poikkeamat neuvostoliittolaista talousjärjestelmää muistuttavina kuolemansyntei-
nä ja viittaa Korpiseen1589, joka on todennut ne Neuvostoliiton sosialistisen järjes-
telmän kehityksen pahimmiksi esteiksi1590.

1586 Kuusela 1974b, s. 122

1587 Kuusela 1974b, s. 62

1588 Palo 1993, s. 314 ja 441

1589 Korpinen 1989, s. 77-80

1590 Palo 1993, s. 386.
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Palon päätelmät näiden markkinatalouden poikkeamien vaikutuksesta metsä-
talouden toimintaan eroavat tässä ja taustatutkimuksissa tehdyistä päätelmistä. 
Palo sivuuttaa poikkeamien vaikutukset metsätalouden tehokkuuteen ja näkee suu-
rimmaksi ongelmaksi metsän ympäristöarvojen huomiotta jättämisen. Sen sijaan 
tässä ja taustatutkimuksissa suurimmaksi ongelmaksi on nähty metsätalouden te-
hottomuus. Ympäristöarvojen sivuuttaminen on tehottomuuden seuraus, niin kuin 
neuvostoliittolaisessa käytännössäkin. 

Päätelmien erilaisuus näkyy tutkimusten nimistäkin. Palon tutkimuksen nimi 
on ”Ympäristötietoisen metsäpolitiikan strategia”. Tähän tutkimukseen liittyvän 
taustatutkimuksen nimi on ”Tehottomuutta, terroria ja tiedotusta maan metsissä”.

Vaikka Palo puhuu korporatiivisesta suunnitelmataloudesta, hän ei käsittele 
metsäalan eturyhmien rooleja metsätaloudessa. Niinpä hän ei havaitse metsäyhtiöi-
den roolia markkinatalouden eliminoimisessa, vaikka havaitsee markkinatalouden 
puuttumisen. Tässä ja taustatutkimuksissa on todettu metsäyhtiöiden ylläpitämä 
metsänvuokrauksen puukauppatapa (pystykauppa) keskeisimmäksi tekijäksi mark-
kinatalouden eliminoimisessa.

Vastaavasti Palo ei myöskään havaitse metsänomistajien etujärjestön todellista 
roolia metsätaloudessa. Kun tässä tutkimuksessa on todettu, että metsänomistajien 
edunvalvonta on käytännössä kokonaan eliminoitu, niin Palo sen sijasta katsoo 
MTK:n yhdessä metsäteollisuuden kanssa metsäpolitiikkaa johtavaksi etujärjes-
töksi1591. Muun muassa maa- ja metsätalousministeriön metsäpoliittiset nimitykset 
olisi Palon mukaan tehty pitkään lähes poikkeuksetta MTK:n ehdoilla.

Väitteen perusteettomuus näkyy MTK:n omienkin metsätoimihenkilöiden nimi-
tyksissä: MTK:n metsäjohtajaksi nimitettiin vuonna 1989 metsäteollisuuden osas-
topäällikkö. Siitä voi päätellä, minkä ryhmän ehdoilla maa- ja metsätalousminis-
teriön metsäpoliittiset nimitykset tehdään, sillä metsäalan nimitysten valmistelun 
ja esittelyn MTK:ssa tekee metsäjohtaja. 

Matti Palon uuden tutkimuksen1592 läpikulkevana teemana on Suomen 
metsätalouden kehittyminen kestäväksi metsätaloudeksi ja sen vertaaminen 
kehitysmaiden metsätalouteen. Kehittymistä hän tarkastelee maanomistuksen, 
lainsäädännön, organisaatioiden ja puunjalostuksen kehittymisenä. Oleellisiin 
ero kehitysmaihin verrattuna on maanomistuksessa; Suomessa pääosan metsistä 
omistavat yksityiset henkilöt, kehitysmaissa pääosalta valtio. Palon mukaan 
yksityisen metsänomistuksen ansiosta Suomessa on kehittynyt lainsäädäntö ja 
tehokkaat organisaatiot, jotka hyödyntävät metsiä kestävästi. 

Palo tarkastelee Suomen metsätalouden ja puunjalostuksen kehitystä lakien ja 
organisaatioiden ilmiasujen perusteella. Hänen tutkimuksensa teemaan ei sovel-
lu kehityksen kriittinen arviointi. Niinpä kun tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 

1591 Palo 1993, s. 332

1592 Palo, M. 2012. Private or Socialistic Forestry. Forest Transition in Finland vs. Deforestation in the Tropic
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lakien toimeenpanon ja organisaatioiden käyttäytymisen todellisuutta, päädytään 
tässä ja Palon tutkimuksessa erilaisiin käsityksiin maan metsätalouden tilasta. Palo 
päätyy tulokseen, että kehitysmaihin verrattuna Suomessa on erinomaisen hyvin 
järjestetty kestävästi toimiva metsätalous. Tässä ja taustatutkimuksissa on tultu 
tulokseen, että Suomen metsätalous on sekasortoisessa tilassa, kun sitä verrataan 
parlamentaarisesti hallitun ja markkinataloutta toteuttavan maan metsätalouteen. 

Teemansa mukaisesti Palo tarkastelee metsätalouden ristiriitaisia ilmiöitä jous-
tavasti. Siitä esimerkkinä Palon selitys vuoden 1928 yksityismetsälain väärintul-
kinnasta. Palon mukaan lain teksti oli kirjoitettu niin joustavaksi, että vaikka laki 
määräsi luontaisen uudistamisen ensisijaiseksi menetelmäksi, metsäammattimie-
het voivat 1950-luvun pakkotoimenpiteissä tulkita lain määräystä päinvastoin eli 
metsänviljelyn ensisijaisuutena. Viljelyyn velvoittaminen ei siis Palon mukaan ol-
lut lainvastaista vaan lain tekstin sallimaa joustavaa lain soveltamista. Kirjoittajan 
taustatutkimuksessa on kerrottu yksityismetsälain tulkinnan kehitys ja osoitettu 
viljelyn vaatimukset laittomiksi. Niihin Palo ei kiinnitä huomiota, vaikka kirjoittajan 
tutkimus mainitaan lähdeluettelossa1593.

Palo katsoo Suomen metsätalouden olevan taloudellisesti, ekologisesti ja sosi-
aalisesti kestävää taloutta. Tätä tutkimusta varten tehdyissä taustatutkimuksissa on 
päädytty päinvastaiseen tulokseen; metsätalous ei ole taloudellisesti, ekologisesti 
eikä sosiaalisesti kestävää. Erilaiset tulokset johtuvat erilaisista mittareista.

Palo mittaa metsätalouden taloudellista kestävyyttä perinteiseen tapaan puus-
ton kasvun ja poistuman suhteella1594. Taloudellisen kestävyyden mittaamiseen hän 
soveltaa Kuznets’in käyrää, jonka mukaan metsänviljelyn määrä nousee, kun puun-
tuotannon kannattavuus nousee. Kun Suomessa puun hinta ja metsän arvo pitkällä 
aikavälillä ovat nousseet, Palo päättelee metsänviljelyn laajentumisen johtuneen 
metsänomistajien lisääntyneestä halukkuudesta investoida metsään1595. Päättely 
on ristiriidassa Palon yksityismetsälain joustavasta tulkinnasta tekemän havain-
non kanssa, jonka mukaan metsäammattimiehet alkoivat 1950-luvulla velvoittaa 
metsänomistajia metsänviljelyyn.

Ekologista kestävyyttä Palo mittaa Suomen luonnonolojen antamilla runsailla 
metsätaloutta hyödyttävillä eduilla, erityisesti metsien herkällä luontaisen uudis-
tumisen kyvyllä1596. Sosiaalista kestävyyttä Palo mittaa lähes kaikkiin metsiin ulot-
tuvalla pysyvällä asutuksella. Metsät antavat paikalliselle väestölle työtilaisuuksia 
ja toisaalta paikallinen asutus antaa työvoimaa metsätöihin1597. 

1593 Palo 2012, s. 151

1594 Palo 2012, s. 150

1595 Palo, s. 38 ja 149

1596 Palo 2012, 162

1597 Palo 2012, s. 178
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Kirjoittajan tätä tutkimusta varten tekemissä taustatutkimuksissa taloudellista 
kestävyyttä on arvioitu taloustieteen kriteereillä, ekologista kestävyyttä metsien 
käsittelyn perusteella ja sosiaalista kestävyyttä kansalaisille aiheutuneiden hyötyjen 
perusteella. Nämä mittarit antavat metsätalouden kestävyydestä erilaisia tuloksia 
kuin Palon käyttämät mittarit. 

Palo ei pidä oikeana kirjoittajan määritelmää metsäekosysteemistä ja sitä hallit-
sevista metsänomistajista metsäklusterin ytimenä. Hän löytää ytimen määrittelyyn 
omaperäisen kriteerin, panos-tuotos taulukot, ja perustelee metsäteollisuuden ase-
maa klusterin ytimenä teollisuuden liikevaihdon jakaantumisella. Hän kiinnittää 
huomiota siihen, että metsäteollisuuden tuotantoketjussa metsätalous muodostaa 
vain mitättömän pienen osan. Palo katsoo löytämänsä kriteerin rationaaliseksi 
kriteeriksi ja hämmästelee, ettei Porter koskaan luottanut panos-tuotos -taulukoi-
hin teollisuuden klustereiden tunnistamisessa. Palon löytämä kriteeri ei saa tukea 
myöskään tähänastisista klusterin määritelmistä1598.

Kari Keipi havaitsee kirjoituksessaan metsämieskulttuurin asenteiksi puun-
tuotannon ohjelmissa jokseenkin samat asenteet kuin tässä tutkimuksessa maata-
lousvastaisuutta lukuun ottamatta. Kun on pyritty tuottamaan paljon puuta, ovat 
toimenpiteiden suosituksissa niiden mahdolliset liiketaloudellisesti, kansantalou-
dellisesti ja sosiaalisesti epäedulliset vaikutukset saattaneet jäädä mainitsematta. 
Myös metsien moninaiskäyttö ja ympäristönsuojelu ovat jääneet vähälle huomi-
olle1599. 

Keipi katsoo metsämiesfilosofian yksipuoliseksi, mikä on saattanut vääristää 
metsämiesten etiikkaa. Hän viittaa epäeettisyyteen toteamalla, että aina ei ehkä ole 
toimittu vilpittömästi metsänhoito- ja metsänparannustöitä suositeltaessa. Kirjoit-
tajan tavoin hän arvostelee taloudellisesta ajattelusta luopumista ja siihen liittyvää 
suhteellisuudentajun hämärtymistä. Toimenpiteet on asetettu lähes samanarvoi-
seen asemaan niiden vaikutusten ajoittumisesta riippumatta, hän kirjoittaa.

Kari Kekkosen väitöskirjassa ”Hyvää vauhtia metsätöille” tarkastellaan puun-
korjuun kehitystä kolmesta eri näkökulmasta: osana suomalaisen yhteiskunnan 
muutosta, metsäteollisuuden puunkorjuun työprosessin rationalisointina ja metsä-
koneyrittäjien kertomana muutoskokemuksena. Tutkimus käsittelee aihepiiriä, jota 
on käsitelty tämän tutkimuksen taustatutkimuksessa metsätalouden tilasta ja myös 
kirjoittajan väitöskirjassa vuonna 19981600. Kekkosen tutkimuksen lähdeluettelossa 
ei mainita kumpaakaan tutkimusta.

Kekkonen kuvaa kirjallisuuteen perustuen metsä-, maatalous- ja talouspolitiikan 
harjoittamista pientilavaltaisuuden kehyksissä itsenäisyyden ajan ensimmäisinä 
vuosikymmeninä. Maahan syntyi 1930-luvulle tultaessa pohjoismainen metsäsekto-

1598 Palo 2012, s. 43

1599 Keipi 1977, s. 30

1600 Vaara 1998
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rimalli, metsäteollisuuden, valtion ja agraariväestön kolmikanta-asetelma, jota hän 
nimittää metsäsektorisopimukseksi. Sopimuksella ratkaistiin maaseudun elinkeino- 
ja työvoimapolitiikan suunta aina 1960-luvulle saakka1601. Havainto metsäsektorin 
kolmikannasta on yhdenmukainen kirjoittajan tässä tutkimuksessa havaitseman 
metsäalan kolmikannan kanssa.

Kekkosen tutkimuksessa puunkorjuu ymmärretään todellisuuden vastaisesti 
puunjalostuksen toimialaan kuuluvaksi1602, niin kuin metsäalalla yleisestikin. Sen 
seurauksena puunkorjuun ”rationalisointi” määritellään Kekkosen tutkimuksessa 
puutteellisesti ja sen syyt ja seuraukset ylösalaisin kääntyneinä. Kekkonen kuvaa 
Pentti Hakkilaan viitaten puunkorjuun rationalisoinnin maaseudun elinkeinomur-
roksen seuraukseksi. Kirjoittajan tutkimuksissa ”rationalisointi” on havaittu elin-
keinomurroksen syyksi. 

Väärän käsityksen seurauksena Kekkonen kuvaa 1960- ja 1970 lukujen vaihteen 
elinkeinomurroksen modernisaatiohyppäykseksi. Kekkosen mukaan siinä yhdis-
tyivät asutuspolitiikan umpikuja, maan teollistuminen, hyvinvointivaltion kehitys, 
pyrkimys sosiaaliseen nousuun, ja alkutuotannon rationalisointi1603.

Kuvaus on ristiriidassa kirjoittajan tutkimusten kanssa. Taustatutkimuksessa on 
havaittu, että 1960-luvun puunkorjuun rationalisointi oli lähtökohdiltaan virheelli-
nen ja tuloksiltaan sekä taloudellinen että yhteiskunnallinen katastrofi1604. Ristiriita 
johtuu siitä, että Kekkonen ei havaitse puunkorjuuta metsätalouden toimialan työksi 
eikä puunkorjuun tehokkuuden vääristymistä määrätehokkuudeksi. 

Kekkonen havaitsee metsämieseliitin hallitseman metsäsektorin kukoistuskau-
den osuvan 1960- ja 1970- luvuille1605. Se näkyi tehometsätaloutena, jota pidettiin 
itsestään selvyytenä. Seuraavalla vuosikymmenellä jo aiemmin aktivoitunut ympä-
ristöliike nousi vastustamaan tehometsätaloutta. Tässä Kekkosen havainnot ovat 
yhtäpitäviä edellä kerrottujen Matti Palon havaintojen kanssa.

Veikko Tiainen tarkastelee taloushistorian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan 
neljän metsäyhtiön yhteisen puunhankintayhtiön, Tehdaspuu Oy:n puunhankin-
taa. Tiaisen tutkimusta on aihetta tässä yhteydessä käsitellä, koska puunhankinnan 
yhteistoiminta voidaan katsoa korporatiivisen talousjärjestelmän yhdeksi ilmene-
misen muodoksi. Markkinataloudessa ei liene tavallista, että keskenään kilpailevat 
yritykset hankkisivat yhteistoiminnassa raaka-aineen, johon niiden yritystoiminta 
perustuu ja josta markkinoilla esiintyy niukkuutta.

Puunhankinnan yhteistoiminta perustuu, niin kuin korporatiivinen talousjärjes-
telmä kokonaankin, metsäyhtiöiden kartelloitumiseen. Tiaisen kuvaus Tehdaspuun 

1601 Kekkonen 2011, s. 59

1602 Kekkonen 2011, s. 52

1603 Kekkonen 2011, s. 318

1604 Vaara 2010, s. 75

1605 Kekkonen 2011, s. 97
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toiminnasta onkin lähinnä monopolin asemassa toimivan puunoston ja korjuun 
yrityksen toiminnan kuvausta. 

Tutkimuksen tarkoitukseksi Tiainen ilmoittaa sen selvittämisen, miten Teh-
daspuu toimi ja pystyi saavuttamaan osakkaiden aikaisempia omia metsäosastoja 
edullisemmat tulokset puun haltuun saamisessa ja ostohinnan sekä hankintakus-
tannusten hallinnassa, sekä arvioimaan, miksi näin kävi1606.

Tutkimuksen tarkoitus ja väitöskirjan nimi ”Vähentäjää vähentämässä” viittaa-
vat lupaavasti puunhankinnan kustannusten selvittämiseen Väitöskirjasta kuitenkin 
puuttuvat kokonaan numerotiedot kustannuksista ja niiden kehityksestä. Tiainen 
toteaa vain, että Tehdaspuussa kehitettiin kustannusten analysointia eivätkä kustan-
nukset ole poikenneet merkittävästi muiden puunhankkijoiden kustannuksista1607.

Tehdaspuu aloitti toimintansa vuonna 1968 ja oli Tiaisen mukaan puunkor-
juun kehittäjänä valtakunnan huippuluokkaa1608. Korjuun kehittäminen tarkoitti 
Tehdaspuussa nopeaa siirtymistä maataloustraktorista metsätraktoriin1609. Taus-
tatutkimuksessa metsätraktoriin siirtymisen on havaittu nostaneen puunkorjuun 
kustannuksia ja niin lienee tapahtunut myös Tehdaspuussa. Edellä kerrottiin, että 
Tehdaspuun osakkaan Ahlström Oy:n varatoimitusjohtaja havaitsikin vuonna 1973 
yllättävän suuren hankintakustannusten nousuun, jota selitettiin pinojen tiheyden 
alentumisella. Todellisuudessa kustannusten nousun lienee aiheuttanut metsätrak-
torin käyttöönotto.

Jos Tiaisen tutkimuksessa olisi selvitetty puunkorjuun kustannukset, olisi saa-
tu arvokasta tietoa metsäkoneiden käyttöönoton,” puunkorjuun rationalisoinnin”, 
vaikutuksista korjuukustannuksiin. Edellä Kuuselan kirjan arvioinnin yhteydessä 
selvitettiin korjuukustannusten kehitystä ja havaittiin kustannusten nousseen Teh-
daspuun toiminnan ensimmäisiin vuosiin osuvalla kaudella 1967-1971.

Puunkorjuun kehittämisessä Tehdaspuu saattoi ”leikkiä rationalisointia” lähes 
mielin määrin, koska sillä ei ollut vastuuta puun kokonaiskustannuksista osakas-
yhtiöiden suuntaan eikä kilpailua puunostosta puunmyyjien suuntaan juurikaan 
ollut. Osakasyhtiöiden keskinäisen kilpailun puuttumisen lisäksi Tehdaspuu osal-
listui Teollisuuden puuyhdistyksen toimintaan, jolla metsäyhtiöt rajoittivat puu-
nostokilpailua.

Puunhankinnan kustannuksia nostivat myös puunmyyjille tehdyt metsänviljelyn 
palvelut. Taustatutkimuksissa on havaittu, että niitä voidaan tehdä alihinnoiteltui-
na ja sisällyttää tappiot puunhankinnan kustannuksiin. Tehdaspuussa niitä voitiin 
tehdä näennäisesti ilmaiseksi. Osakasyhtiöitä edustava Casimir Ehrnrooth nimittäin 
käyttää vuonna 1982 haastattelussa metsänviljelyn palveluista ilmaispalvelun ni-

1606 Tiainen 2011, s. 14

1607 Tiainen 2011, s. 218

1608 Tiainen 2011, s. 123

1609 Tiainen 2011, s. 118
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mitystä1610. Siihen aikaan ”ilmaispalveluja” saattoivat tarjota muutkin metsäyhtiöt. 
Kirjoittajalle on lähetetty kaksikin pystykaupan sopimusta, joissa eräs metsäyhtiö 
(ei Tehdaspuu) tarjoutuu äestämään hakkuualan omaan laskuunsa. 

Tiaisen väitöskirjassa näyttää jatkuvan korkeiden korjuukustannusten salaami-
sen pitkä perinne? Eräs Tehdaspuussa toiminut metsänhoitaja tosin esitti syyksi 
kustannusten puuttumiseen väitöskirjasta väitteen, että kustannuksia ei Tehdas-
puussa tiedetty. Selitys ei vaikuta uskottavalta senkään vuoksi, että Tiainen kertoo 
kustannusten vertailuista muiden puunhankkijoiden kanssa. Uskottavampi selitys 
lienee kustannusten nousun kätkeminen, mihin edellä Kuuselan kirjan käsittelyssä 
viitattiin. Se tekisi ymmärrettäväksi edellä kerrotun Tehdaspuun lakimiehen met-
sänhoitaja Tero Ollilan muistion, jossa hän kiinnittää toimitusjohtajan huomiota 
ylempien toimihenkilöiden huonoon liiketaloudellisen toiminnan hallintaan. 

Veli-Pekka Järveläisen tutkimuksessa tarkastellaan yksityismetsätaloutta 
1900-luvulla. Tarkastelu painottuu metsien käsittelyn kehityksen tarkasteluun. 
Lisäksi tarkastellaan metsäpolitiikkaa sekä yksityismetsätalouden ekologista, ta-
loudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Yleisarviona Järveläisen tutkimus on perintei-
siin käsityksiin perustuva makrotaloudellinen kuvaus metsätalouden kehityksestä. 
Viittauksia yritystalouteen on niukasti ja niidenkin sisällössä on virheitä. Metsäta-
louden organisaatioita, käsitteitä ja tapahtumia käsitellään ilmiasuihin perustuvina. 

Tämän tutkimuksen aihepiiriä, metsätalouden organisaatioita ja niiden toimin-
taa tarkastellaan vain ohimennen metsätalouden kehitystapahtumien yhteydessä. 
Silti Järveläisen tutkimusta on aihetta tässä lyhyesti käsitellä, koska kirjoittaja on 
taustatutkimuksissa käsitellyt samoja kehitystapahtumia.

Järveläinen näyttää tuntevan huonosti metsäorganisaatioiden kehityksen his-
torian ja lakien sisällön. Hän kertoo, että metsätalouden neuvonta olisi annettu 
maanviljelysseuroille vuoden 1917 metsäasetuksen säätämisen yhteydessä. Todel-
lisuudessa neuvonta oli annettu määräajaksi jo vuonna 1898 ja vuonna 1907 se 
järjesteltiin vakinaiseksi. Edelleen Järveläinen kertoo, että vuonna 1928 säädetyssä 
yksityismetsälaissa määriteltiin aikaisempaa yksityiskohtaisemmin metsien käsit-
telyä koskevat periaatteet1611. Todellisuudessa metsän käsittelyä koskevat määrä-
ykset eivät yksityismetsälaissa muuttuneet lainkaan sitä edeltävään vuoden 1917 
metsäasetukseen verrattuina. 

Metsänhoitajakunnan kulttuuristen perinteiden mukaisesti Järveläinen katsoo 
metsäpolitiikan maataloudelle alistetuksi politiikaksi. Torpparivapautus ja asutus-
toiminta ovat Järveläisen mukaan heikentäneet metsätalouden toimintaedellytyksiä 
yhtäältä metsälöiden koon pienenemisen kautta toisaalta siksi, että metsätulojen 
käyttö elinkelvottomien maatilojen rahoitustarpeisiin on heikentänyt kestävän 

1610 Tiainen 2011, s. 175

1611 Järveläinen 2007, s. 22 ja 65
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puuntuotannon edellytyksiä1612. Viimeksi todetun osalta voidaan kysyä, miksi vain 
maatilojen rahoitustarpeet heikentävät. Eikö metsärahojen käyttö esimerkiksi jo-
kapäiväiseen kulutukseen, auton ostoon ym. heikennä kestävän metsätalouden 
edellytyksiä samalla tavalla? 

Ilmiasuun perustuva puunkorjuun aseman määrittely johtaa ristiriitaisiin pää-
telmiin. Ensin Järveläinen määrittelee puunkorjuun metsätalouden tuotantotoi-
minnan yhdeksi työvaiheeksi; metsätalous on raakapuun kasvatusta, korjuuta ja 
markkinointia1613. Toisaalta hän näkee puunkorjuun metsäyhtiöiden talouteen kuu-
luvaksi työksi jopa puun toimituskaupassa. Hänen mukaansa hankintakaupassa 
myyjälle maksetaan kantohinnan eli myydyn pystypuuston hinnan lisäksi hankin-
talisä korvauksena tehdystä puunkorjuutyöstä1614.

Metsätalouden ekologisen kestävyyden Järveläinen näkee toteutuneen vähin-
tään tyydyttävästi , koska yksityismetsätalous jo metsänomistajien suuren lukumää-
rän vuoksi on perusluonteeltaan monivivahteista. Todellisuus on taustatutkimuk-
sessa havaittu toisenlaiseksi; puun kesäkorjuu ja muu metsäkoneiden edellyttämä 
metsien käsittely on ekologisesti kestävän metsätalouden uhka1615. 

Taloudellisen kestävyyden toteutumisen Järveläinen nimeää poikkeuksellisen 
vaikuttavaksi menestystarinaksi. Käsitys vaikuttavuudesta perustuu metsäalalla 
yleisesti käytettyihin taloudellisen kestävyyden kriteereihin, puuston määrän ja 
kasvun lisääntymiseen1616. Edellä Palon tutkimuksen analysoinnissa jo osoitettiin, 
että ne eivät ole oikeita taloudellisen kestävyyden kriteereitä1617.

Kannattavuuden käsitteestä Järveläisellä on hämärä käsitys. Hänen mukaansa 
”tuotantotoiminnan taloudellinen kannattavuus määritellään yleisesti yrityksen 
pitkän aikavälin tulontuottamiskyvyksi”. Määritelmä kuitenkin poikkeaa yleisestä 
kannattavuuden käsitteestä, tulojen ja menojen vertailusta ja nettotulon tavoittees-
ta. Wikipediassa kannattavuuden käsite yritystaloudessa määritellään omistajalle 
koituvaksi liiketoiminnan voitoksi tai tappioksi. 

Järveläinen nostaa sosiologisen kestävyydenkin arvioinnissa keskeiseksi kri-
teeriksi metsien puuston ja kasvun lisääntymisen. Niinpä hänen mukaansa yksi-
tyismetsätalous ei ollut 1900-luvun ensi puoliskolla sosiaalisesti kestävää, mutta 
jälkipuoliskolla on sitä ollut runsaiden hakkuumahdollisuuksien ansiosta1618. To-
dellisilla sosiologisen kestävyyden mittareilla mitattuna puolivuosisatojen suhteet 
ovat päinvastaiset. Puunkorjuussa tavoitekin työn tuottavuuden maksimoinnista 
on sosiologisen kestävyyden heikentämistä, sillä se tarkoittaa työvoiman määrän 

1612 Järveläinen 2007, s. 62

1613 Järveläinen 2007, s. 11 

1614 Järveläinen 2007, s. 37

1615 Vaara 2010 

1616 Järveläinen 2007, s. 87

1617 Vaara 2010, s. 

1618 Järveläinen 2007, s. 88
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minimoimista1619. Järveläinen havaitseekin ongelmaksi metsätalouden alenevan 
työllisyyskehityksen1620. 

Järveläinen lukee sosiologisen kestävyyden kriteeriksi myös metsänomistaji-
en ja yleensä kansalaisten vaikutusmahdollisuudet. Metsänomistajien vaikutus-
mahdollisuuksiin liittyen hän nimittää ensimmäisiä korporatiivisen hallinnon or-
ganisaatioita, metsänhoitolautakuntia metsänomistajien itsehallintoperiaatteella 
toimiviksi organisaatioiksi. Kun metsänomistajia edustavat jäsenet nykyisin ovat 
vähemmistönä metsäkeskusten johtokunnissa, Järveläinen katsoo metsänomista-
jien vaikutusmahdollisuuksien kaventuneen.

1619 Vaara 2010, 

1620 Järveläinen 2007, s. 89
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Metsänhoitajien kulttuurin asenteet

Suomessa maan metsänhoitajakunta on jokseenkin itsenäisesti ohjannut metsäalan 
organisaatioiden ja laitosten järjestämistä sekä metsätalouden yritystoiminnan ja 
elinkeinojen kehittämistä koko sen ajan, jonka kuluessa alaa on ohjattu yhteiskun-
nan toimenpiteillä eli noin sata vuotta. Vastaava tilanne esimerkiksi terveyden-
hoidon alalla merkitsisi sitä, että lääkärikunta olisi järjestänyt terveyspalvelujen 
organisaatioita ja terveyden laitosten toimintaa itsenäisesti sadan vuoden ajan. 

Kehitystä ovat ohjanneet metsänhoitajien kulttuurin asenteet. Asenteisiin on 
liittynyt tuotantotoiminnan keskeisimmän peruskäsitteen, tuotannon tehokkuuden, 
väärinymmärtäminen. Tehokkuus on metsäalalla ymmärretty määrätehokkuudeksi 
kustannustehokkuuden sijasta. 

Keskeisen käsitteen väärinymmärtäminen viittaa puutteelliseen liiketaloudel-
liseen osaamiseen. Kysymyksessä on metsänhoitajien yhteisön kulttuuriin liittyvä 
asenne. Asenne on peräisin niiltä ammattikunnan olemassaolon ensimmäisiltä 
vuosikymmeniltä, joina ammattikunta toimi yksinomaan metsähallituksen virka-
miehinä valtion metsissä. Valtion metsätaloudessa ei liiketaloudellista osaamista 
1800-luvulla tarvittu. 

Tehokkuuden käsitteen väärinymmärtämistä on tässä tutkimuksessa selvitetty 
kahdelta suunnalta, taustatutkimuksissa vaikutuksina metsätalouden yritystoimin-
taan ja tässä korporatismin tutkimuksessa historiallisena selvityksenä käsitevääris-
tymän syntymisestä ja vakiintumisesta käytäntöön. 

Väärinymmärrettyyn tehokkuuteen perustunut metsätalouden ohjaus on ai-
heuttanut mega-luokan vinoutumia metsäalalla. Yrittäjiin ja kilpailuun perustuva 
markkinatalouden talousjärjestelmä on korvattu korporatiivisen kollektiivitalou-
den talousjärjestelmällä. Metsätalouden toimiala on käsitteenäkin kaventunut vain 
puunkasvatukseksi, kun puusadon korjuu on siiretty metsäyhtiöiden hallintaan. 
Raskaat määrätehokkaat metsäkoneet ruhjovat metsäluontoa ja edellyttävät avo-
hakkuita, joiden viljely nostaa puuntuotannon kustannuksia. Maan luonnonoloi-
hin soveltuva alkutuotannon elinkeino, joka käyttää pellolla ja metsässä yhteistä 
työvoimaa, on tuhottu.

Vinoutuneen yritystoiminnan on tehnyt mahdolliseksi vinoutunut metsätalou-
den ohjausjärjestelmä. Kaksinkertaisen vinoutumisen tuloksena on metsänhoitajien 
maa, jossa metsänhoitajakunta ylätasolla ohjaa maan metsäpolitiikkaa ja alatasolla 
toimeenpanee politiikan tavoitteita ammattikunnan hallitsemien laitosten toimijoi-
na. Seuraavassa kootaan yhteen metsätalouden yritystoiminnan (alatason) ja met-
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sätalouden ohjausjärjestelmän (ylätason) kehittämisen keskeisimmät tapahtumat 
kokonaiskuvan luomiseksi metsänhoitajien maan rakentamisesta. 

Metsätalouden yritys- ja elinkeinotoiminnan  
järjestäminen

Metsätalous ei ole jokapäiväistä työtä eikä säännöllisiä tuloja antava elinkeino. Met-
sän työt ovat kausitöitä; puunkasvatuksen työt tehdään kesällä ja puunkorjuun 
edullisin kausi on talvi. Talvikorjuussa korjuun kustannukset ovat alimmillaan, 
metsän vauriot vähimmillään ja raakapuun laatu parhaimmillaan. Näistä syistä 
metsätalous ei voi olla itsenäinen elinkeino enempää metsätalouden harjoittajalle 
kuin puunkorjuun palveluja myyvälle koneyrittäjällekään. Kumpikin elinkeinon-
harjoittaja tarvitsee työtä ja tuloja muilta tuotannon aloilta.

Aiemmin 1960-luvulle saakka metsätaloutta harjoitettiin sivuelinkeinona maa-
talouden rinnalla. Puunkorjuun palvelut olivat samalle vuosikymmenelle saakka 
maatilayritysten sivuelinkeino. Puun talvikorjuu palveli sekä raakapuun käyttä-
jien puun laadun tarpeita että maatilayritysten tehokkuustarpeita, kun pellon ja 
metsän yhteinen vetokalusto työllistettiin kesällä maatalouden töissä ja talvella 
puunkorjuun töissä.

Tällainen elinkeino olisi nykyisinkin mahdollinen. Tilannetta ei muuta se, että 
nykyisin metsätalous voi liittyä sivuelinkeinona mihin tahansa ammattiin. Olennais-
ta on, että metsävarustetut maataloustraktorit voivat olla varsinaisia metsäkoneita 
edullisempia erityisesti puunkuljetuksessa mutta myös hakkuun peruskoneina suu-
rikokoisimpien puiden hakkuuta lukuun ottamatta. Maataloustraktoreiden edul-
lisuutta ei päästä testaamaan, koska metsäyhtiöt eivät hyväksy niitä urakointiko-
neiksi. Syynä lienevät vain metsänhoitajien ammattikulttuurin asenteet. Asenteisiin 
viittaa se, että maatilayrittäjien ja heidän koneidensa syrjäyttäminen puunkorjuusta 
1960-luvulla johtui metsänhoitajien maatalousvastaisista asenteista ja liiketalou-
dellisesta osaamattomuudesta.

Metsätraktoreiden käyttöönottoa 1960-luvulla nimitettiin puunkorjuun rationa-
lisoinniksi. Rationalisoinnissa maatilojen monikäyttöiset maataloustraktorit puun-
ajon koneina hylättiin ja niiden tilalle tuotiin yksikäyttöiset korjuun erikoiskoneet. 
Yksikäyttöiset koneet edellyttivät ympärivuotista puunkorjuuta, minkä vuoksi 
tukkien laadun tarpeet sivuutettiin ja puuta ruvettiin korjaamaan myös kesällä. 
Maatilayrittäjät syrjäytettiin puunkorjuun urakoinnista ja heidät korvattiin uudella 
metsäkoneyrittäjien ammattikunnalla. 

Metsäkoneiden käyttöönoton keskeisin tekijä oli puunkorjuun tehokkuuden 
ymmärtäminen määrätehokkuudeksi1621. Metsätraktoreiden tuntituotos oli maata-

1621 Metsätalouden suunnittelukomitean mietintö 1961, s. 95; Holopainen 1967, s. 6; Riihinen 1973, s. 5
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loustraktoreiden tuntituotosta korkeampi. Toinen tekijä oli metsäalan eriyttäminen 
maataloudesta. Arnkil kirjoitti vuonna 1966, että metsätyötä ei ole pidetty itsenäi-
senä ammattina, vaan maanviljelyksen sivuammattina, maatilojen varatyönä1622. 
Kuusela ja Kaurinkoski kirjoittivat vuonna 1967, kuinka metsän ja pellon koko-
naisuus on vanhentunut ajatus1623. Metsäkoulun johtaja Launonen vaati vuonna 
1969 metsätalouden erottamista omaksi kokonaisuudekseen maatilayrityksessä ja 
metsärahojen käytön lopettamista kannattamattoman maanviljelyn pönkittämi-
seen1624. Kolmas metsätraktoreiden käyttöönoton tekijä oli ympärivuotisen työn 
turvaaminen puunhankinnan toimihenkilöille1625.

Metsätraktoreiden korkeat kustannukset sivuutettiin tietoisesti, sillä 1970-luvun 
taksataulukoissakin metsätraktoreiden ajotaksat olivat maataloustraktoreiden ajo-
taksoja korkeammat. Taksat sisälsivät myös metsätraktoreiden pääomakustannuk-
set. jotka määrätehokkuuden mittari jättää huomiotta. Taksoihin eivät sisältyneet 
erikoiskoneiden edellyttämän puunhankinnan organisaation kustannukset, joita 
kuutiometrejä mittaava tehokkuuden mittari ei myöskään ota huomioon. 

Taksoista sopiminen lopetettiin jo 1970-luvulla. Sen jälkeen korjuukustannukset 
on täydellisesti piilotettu sitomalla korjuutyön kauppa näkymättömäksi puukaupan 
kylkiäiseksi puun pystykaupalla. Pystykaupassa metsäyhtiö vähentää etukäteen 
korjuun kustannukset puunmyyjän bruttotulosta, puun tehdashinnasta, ja maksaa 
jäännöksen puunmyyjälle ns. kantohintana. Puun myyjä ei tiedä myymänsä puun 
hintaa eikä siitä vähennettyjä korjuun kustannuksia.

Puun pystykauppa myös muuttaa korjuupalvelut kysyntälähtöisistä tarjontaläh-
töisiksi, sillä korjuutyön kaupan piilottumisen ohella piilottuu myös korjuupalvelun 
asiakas, puun myyjä. Palvelujen muuttuminen tarjontalähtöisiksi oli raju muutos, 
sillä se merkitsi kilpailun eliminoimista palvelujen kaupasta ja samalla markkinata-
louden kumoamista. Muutos johtui siitä, että metsänhoitajakunta oli alkanut ohjata 
metsätalouden yritystoimintaa palveluista käsin. Vaihtoehtoja tarjoavat itsenäiset 
yrittäjät torjuttiin palvelujen markkinoilta ja palveluja metsänomistajille myyvät 
monopoleina vahvalla ammattimiesten miehityksellä varustetut laitokset, puun-
kasvatuksessa metsänhoitoyhdistykset ja puunkorjuussa yhtiöiden metsäosastot.

Puunkorjuussa tulos muistuttaa Tauno Tiusasen kuvaamaa entisen Neuvostolii-
ton talousjärjestelmää, jossa vallitsi tuottajan diktatuuri, määrätuottavuuden tavoite 
ja kapea tuotevalikoima. Neuvostoliitossa annettiin taloustavaroiden tuotannossa 
tavoitteet tonneina, minkä tuloksena tuotettiin painavia kattiloita1626. Vastaavasti 
Suomessa metsäyhtiö määrää korjuutyön menetelmät määrätehokkuuden tavoit-

1622 Arnkil 1966, s. 55

1623 Kuusela ja Kaurinkoski 1967, s. 58

1624 Hankintahinnasta tehdashintaan 1969

1625 Konttinen ja Drushka 1997, s. 70

1626 Tiusanen 1987, s. 25
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teella, jossa tuotannon tonnitavoitetta vastaa työtunnin kuutiometritavoite ja pai-
navia kattiloita massiiviset korjuukoneet. Korjuupalvelun tuotevalikoima on niin 
kapea, että metsänomistajalle on tarjolla vain yksi tuote, raskaan metsäkoneen 
korjuutyö1627. 

Metsätalouden toimialan väärinymmärtäminen vain puunkasvatukseksi on seu-
raus puunkorjuun maksuliikenteen piilottamisesta puun pystykaupoilla. Kun puun-
korjuusta näkyy ulospäin vain metsäyhtiön alihankkijoilleen teettämä korjuutyö, 
nähdään puunkorjuu metsäyhtiön kustantamana puunjalostuksena. Todellisuudes-
sa metsäyhtiön korjuutyö on metsätalouden yrityksen ostamaa korjuupalvelua, niin 
kuin muukin yrityksen ulkopuoliselle työvoimalle teetetty puunkorjuu. 

Talouden lakeja toimialan väärinymmärtäminen ei muuta. Tuotantopanoksen 
hyödyntämisen kustannukset maksetaan aina tuotantopanoksen hyödyntämisen 
tuotoista. Metsätalouden yritystoiminnassa tuotantopanos on metsä (maa + puus-
to). Sen hyödyntäminen alkaa metsän perustamisesta ja päättyy tuotteiden (tukkien, 
kuitupuun, ym.) toimittamisen niiden käyttäjille. 

Metsäntutkijatkaan eivät havaitse läpinäkymättömäksi tehdyn korjuupalvelun 
kaupan olemassaoloa. Kahden professorin kirjoittamassa metsäekonomian oppi-
kirjassa havaitaan puunostajan vähentävän puunkorjuun kustannukset puun teh-
dashinnasta1628, mutta ei huomata tehdashintaa puunmyyjän bruttotuloksi eikä siitä 
tehtyjä vähennyksiä maksuksi metsäyhtiön korjuupalvelusta.

Kun metsänomistajat toimialan väärinymmärtämisen seurauksena eivät tie-
dä asemaansa korjuutyön ostajana, he äänettöminä ottavat vastaan metsäyhtiön 
metsiä ruhjovaa korjuupalvelua hintaa kysymättä. Metsäyhtiö korjaa puuta isän-
nättömällä rahalla. Se tekee ymmärrettäväksi kustannusten tietoisen sivuuttamisen, 
kun raskaat metsäkoneet otettiin käyttöön, ja nykyisen koneyrittäjien alistamisen 
metsäyhtiöiden määräämiin koneisiin. Yhtiöt ostavat korjuun konetyötä vain mää-
rätehokkaita metsäkoneita käyttäviltä yrittäjiltä. Maataloustraktori urakointikonee-
na on ehdottomasti poissuljettu. Huolellisesti kätketyt puunkorjuun kustannukset 
lienevät korkeat. 

Myös puunkasvatuksen palvelut ovat tarjontalähtöisiä. Puunkasvatuksen me-
netelmistä päättävät hallinnon organisaatiot. Puunkasvatuksessakin on kustan-
nuksiltaan edulliset luontaisen metsänuudistamisen menetelmät hylätty ja siirryt-
ty organisaatioiden miehistölle runsaasti töitä ja tuloja antaviin ja metsäluontoa 
ruhjoviin avohakkuisiin ja metsänviljelyihin. Kustannusvastuuta metsäammatti-
miehillä ei ole.

Kustannusvastuun puuttuminen metsätalouden palveluista on antanut organi-
saatioille mahdollisuuden huolehtia ammattikunnan hyvinvoinnista. Suomessa ovat 
todennäköisesti maailman vahvimmalla ammattimiesten miehityksellä varustetut 

1627 Vaara 2010, s. 72
1628 Kuuluvainen ja Valsta 2009, s. 91
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metsäorganisaatiot. Kilpailun tuominen työpalvelujen tarjontaan voisi asettaa or-
ganisaatioiden tarpeellisuuden kyseenalaiseksi.

Metsätalousyritysten ja puunjalostusyritysten välinen puukauppa ei todellisuu-
dessa tarvitse enempää puunostajan kuin puunmyyjänkään organisaatioita. Organi-
saatiot vain estävät metsänomistajan suorat kauppasuhteet puuta ostaviin yrittäjiin 
ja palveluyrittäjiin. Puun myyjä voi ostaa puukaupan, puunkorjuun ja kuljetuksen 
palvelut metsäpalveluyrittäjältä, ellei itse niitä järjestä. Näin toimii puukauppa ja 
puunjalostusyritysten puunhankinta useimmissa Euroopan maissa. Suomessa sii-
hen olisivat erinomaiset mahdollisuudet todennäköisesti maailman edullisimpien 
puunhankinnan olojen ansiosta.

Myöskään puunkasvatuksen töissä ei tarvita yhteiskunnan järjestämiä organi-
saatioita. Metsänomistaja voi teettää tarpeellisiksi katsomansa työt palveluyrittäjille, 
ellei itse niitä tee. Parhaillaan onkin vireillä metsänhoitoyhdistysten ylläpitämiseksi 
perityn metsänhoitomaksun perimisen lopettaminen.

Metsätaloudesta on metsänhoitajien harjoittamalla ohjauksella tehty metsäam-
mattimiesten ja heidän johtamilleen laitoksille palveluja myyvien koneyrittäjien 
elinkeino. Metsänomistajan johtamana tuotantotoimintana metsätalouden harjoit-
taminen on käytännössä lopetettu. Metsänomistaja voi päättää vain puunmyynnistä 
ja kuitata metsänomistamisen taloustuloksena jäännöksen, joka jää jäljelle ulko-
puolisen johdon harjoittamasta metsätalouden tuotannosta hänen yrityksessään.

Metsätalouden tuotantoa harjoitetaan puunkorjuussa kollektiivitaloutena, 
joka kuitenkin poikkeaa normaalin yhteistalouden käytännöstä. Yhteistalouksissa 
yleensä aina - entisen Neuvostoliiton kolhooseissakin - taloudenpito on avointa ja 
yhteistalouden osakkaiden hallinnassa. Sen sijaan puunmyyjien yhteistaloudessa 
puunkorjuun taloudenpito on metsäyhtiön hallitsemaa salaista taloudenpitoa. Siitä 
näkyy ulospäin vain kantohinta, joka on jäännös siitä, kun puunmyyjien piilotetusta 
bruttotulosta on vähennetty korjuun ja kuljetustyön piilotetut palkkakustannukset. 

Yhteistalouksissa osakkaat yleensä ovat myös talouden toimijoita. Neuvosto-
liiton kolhooseissakin entiset maatilojen omistajat jäivät kolhoosin työntekijöiksi 
ja siten saivat osuutensa yhteistalouden tuloista. Sen sijaan puunkorjuun yhteis-
taloudessa metsänomistajat on jätetty työttömiksi ja metsäyhtiön työntekijöiden 
palkkojen maksajiksi.

Myös seurauksiltaan 1960-luvulla toimeenpantu puunkorjuun kollektivisointi 
muistuttaa maatalouden kollektivisoinnin seurauksia entisessä Neuvostoliitossa. 
Mittakaava vain on toinen. Neuvostoliitossa seurauksena oli aiemmin erityisen 
tuottavan maatalouden tuotannon romahdus, Suomessa luonnonoloihin mukau-
tuvan maatilatalouden elinkeinon romahdus. 

Raskaat metsäkoneet vinouttavat myös puunkasvatustöitä, sillä määrätehokkai-
den korjuukoneiden käytön edistämisestä on tullut koko metsäammattimieskunnan 
tavoite. Sitä varten metsänhoitoyhdistykset ohjaavat päätehakkuut korjuukoneiden 
edellyttämiksi avohakkuiksi. Hakkuualueet viljellään korkeilla kustannuksilla, vaik-
ka suurin osa metsistä voitaisiin uudistaa edullisella luontaisella uudistamisella. 
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Yhdistyksillä saattaa avohakkuisiin liittyä myös omia tavoitteita, sillä metsänviljely 
antaa yhdistyksille tuloja työnjohtokorvauksina. 

Metsäalalla puuntuotannon ymmärtäminen metsänomistajien yritysten harjoit-
tamaksi puutavaroiden tuotannoksi on ollut metsänhoitajille vieras ajatus. Markki-
noiden kilpailu, yritystalouden vaihtoehto ja omistajan oikeudet metsänsä käyttöön 
on kitketty käytännöstä niin tarkkaan, ettei edes tiedetä, mitä niillä tarkoitetaan. 
Metsätalouden nykyiset vinoutumat ymmärrettäisiin vasta sitten, kun olisi toteutet-
tu yrittäjiin ja kilpailuun perustuva metsätalous. Vasta vaihtoehtojen tultua näkyville 
havaittaisiin, millaisessa vaihtoehdottomuuden tilassa metsätaloutta on harjoitettu 
vuosikymmenien ajan.

Metsäalan valtarakenteiden ohjaus

Metsänhoitajien ammattikulttuurin asenteiden esteettömän soveltamisen met-
sätalouden järjestämiseen ovat tehneet mahdolliseksi metsäalan valtarakenteet. 
Seuraavassa niistä tiivis kuvaus metsänhoitajien maan kehyksiin asetettuna.

Valtarakenteiden alkuasetelma oli metsänhoitajakunnalle alusta asti annetut 
laajat valtuudet metsäalan järjestämisessä. Se johtui metsätalouden keskeisestä 
asemasta maan talouselämässä, mikä oli alkanut 1800-luvun viimeisinä vuosi-
kymmeninä. Muutamilla ensimmäisillä järjestämisen tapahtumilla vastavoimat 
metsätalouden tapahtumista eliminoitiin niin täydellisesti, että alalle muodostui 
jokseenkin kitkaton toimintaympäristö. 

Kitkaton toimintaympäristö muistuttaa Kiinan mallia, johon sisältyvät lainsää-
dännön palvelut. Kiinassa autoritaaris-keskusjohtoinen hallinto tuottaa suuryrityk-
sille kitkattomia toimintaympäristöjä ja niiden tarvitsemia lainsäädäntöpalveluja1629. 
Myös metsäalan korporatiivisen valtakeskittymän luomaan kitkattomaan toimin-
taympäristöön on liittynyt tarvittavien lakien säätäminen. Esimerkiksi vuonna 1998 
eduskunta hyväksyi metsänhoitoyhdistyslain perustuslain säätämisjärjestyksessä 
yksimielisesti ja yksimielisesti myös julisti lain kiireelliseksi. 

Kiinassa vallan keskittämisen peruste on ollut kommunismin aatteen toteut-
taminen, mikä kuitenkin on jäänyt taka-alalle talouden lakien pakottamana. Suo-
messa vallan keskittäminen metsänhoitajakunnalle on perustunut metsänhoidon 
(aatteen) edistämiseen. Metsänhoito on Suomessakin jäänyt taka-alalle, mutta ei 
talouden lakien pakottamana, vaan talouden lakien sivuuttamisen pakottamana. 
Biologinen metsänkäsittely hylättiin 1960-luvulla raskaiden metsäkoneiden edel-
lyttämien avohakkuiden ja puun kesäkorjuun pakottamana.

Ensimmäinen valtarakenteiden valtaamisen tapahtuma oli metsänhoitajien 
edunvalvonnan yhdistyksen asettaminen ylimääräiseksi metsänomistajien neu-

1629 Perushämäys. Tuomas Nevanlinnan pakina Helsingin Sanomissa 15 12.2010



423

vonnan keskusvirastoksi metsätalouden hallintoon vuonna 1907. Yhdistys oli ”naa-
mioitunut” Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapioksi. Normaalia käytäntöä olisi ollut 
metsänhoitajien sijoittaminen maanviljelyshallituksesta käsin ohjaamaan maan-
viljelysseurojen harjoittamaa metsänomistajien neuvontaa. Maatalousvastaiselle 
metsänhoitajakunnalle normaali ratkaisu ei soveltunut. 

Tapahtumaa seurasi pian toinen yhtä poikkeuksellinen järjestely, kun vuonna 
1917 voimaan tulleen yksityismetsiä koskevan metsäasetuksen toimeenpanon ylin 
valvonta annettiin valtionmetsiä hallinnoivalle metsähallitukselle. Normaali käytän-
tö olisi edellyttänyt asetuksen toimeenpanon ylimmäksi valvojaksi senaatin oikeus-
toimikunnan tai maanviljelystoimikunnan. Nämä kakasi tapahtumaa olivat merkit-
täviä strategisten asemien valtaamisen tapahtumia. Metsänomistajien neuvonnan 
keskusvirastona päästiin ohjaamaan metsätalouden tapahtumia; metsähallitukselle 
annettu hallintotehtävä antoi mahdollisuuden järjestää metsätalouden hallintoa.

Strategisia asemia hyödynnettiin välittömästi. Metsänomistajien yhteistoimintaa 
edistämään määrätty Pellervo-seura syrjäytettiin ja yhteistoiminnan järjestämi-
nen siirtyi Metsänhoitoyhdistys Tapiolle. Yhteistoiminnan tavoite muuttui metsän-
omistajien elinkeinotoiminnan edistämisestä metsäammattimiehen palkkaamiseksi 
metsänhoitoyhdistykselle. Idullaan ollut metsätalouden kehittäminen metsänomis-
tajien yritys- ja elinkeinotoimintana päättyi ennen kuin se oli alkanutkaan.

Metsähallitus puolestaan metsäasetuksen toimeenpanon ylimpänä valvojana 
valmisteli metsäasetuksen vastaisen johtosäännön, jolla metsänomistajien neuvon-
nan palvelut määrättiin lääninmetsälautakuntien työksi metsäasetuksen valvonnan 
ohella. Neuvonnan ja lainvalvonnan keskittäminen samalle hallintoelimelle on niin 
merkittävä ohjausjärjestelmän rakenneosa, että sitä voidaan pitää metsänhoitajien 
maan peruskiven muurauksena.

Seuraavassa vaiheessa pantiin toimeen poliittinen vallankumous, jota voidaan 
pitää metsänhoitajien maan harjaan nostamisen tapahtumana. Hallintovalta otettiin 
metsänhoitajakunnan käsiin perustamalla vuonna 1928 yksityismetsälain valvon-
taa varten valtion hallinnosta eriytetyt itsenäiset metsänhoitolautakunnat. Niille 
otettiin maanviljelysseuroilta myös metsänomistajien neuvonnan palvelut, mikä 
monopolisoi valtion tukeman neuvonnan metsälautakunnille. Lautakuntien ylin 
valvonta annettiin valtion metsiä hallinnoivalle metsähallitukselle. 

Hallintovallan siirtämisessä parlamentilta eturyhmille kansanedustajia ohjat-
tiin menetelmillä, joita voi pitää eettisesti kyseenalaisina. Uutta hallintoa kuvattiin 
metsänomistajien itsehallinnoksi. Hallinnon toimihenkilöt kuvattiin metsänomis-
tajien palvelijoiksi, joiden toimia valvoivat hallinnon metsänomistajajäsenet. Siinä 
tarkoituksessa lakiesityksestä oli jätetty pois määräys lautakuntien toimihenkilöiden 
virkavastuusta lainvalvontatehtävissä. Kansanedustajien myös annettiin ymmärtää, 
että edellytyksenä valtion varoilla tuettavia metsityksiä ja metsäojituksia koskevalle 
rahoituslaille, jota koskeva laki oli käsittelyssä hallintolain rinnalla, oli hallintolain 
hyväksyminen.
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Edellä kerrotuilla toimenpiteillä oli luotu metsänhoitajien maan ylimmät ja piiri-
tason toimielimet sekä niille tehtävät. Toimenpiteet olivat antaneet metsälautakun-
nille monopolin metsänomistajien neuvontapalveluihin sekä asiantuntijamonopolin 
metsänkäsittelyyn ja yksityismetsälain sovellutuksiin. Seuraavaksi alettiin luoda 
paikallistason toimielimiä ja miehistöä.

Paikallistason toimielimiksi otettiin 1930-luvulla metsänhoitoyhdistykset, joita 
maanviljelysseurat aluksi Pellervo-seuran myöhemmin Tapion ohjaamina olivat 
perustaneet maahan 1920-luvulta alkaen. Yhdistysten ohjaaminen siirtyi metsän-
hoitolautakunnille, kun maanviljelysseurojen harjoittama metsäneuvonta lopetet-
tiin. Yhdistyksiä alettiin tukea valtion avustuksilla vuodesta 1930-alkaen ja tuen 
ehdoksi määrättiin metsäammattimiehen palkkaaminen ja metsälautakuntien oh-
jeiden noudattaminen. 

Yhdistykset tarjosivat keinon metsänomistajien edunvalvonnan alistamiseen 
hallinnolle. Metsälautakunnat perustivat ”tytäryhtiöikseen” metsänhoitoyhdistys-
ten liitot, joiden toiminnanjohtajina olivat lautakuntien piirimetsänhoitajat. Met-
sänomistajien edunvalvonta siirrettiin MTK:n piirielimiltä metsälautakuntien oh-
jaamille metsänhoitoyhdistyksille ja niiden liitoille. Metsänomistajien etujärjestön 
MTK:n sisälle perustettiin viidennen kolonnan luonteinen luottamusmieselin, met-
sävaltuuskunta, jonka jäsenistö koostui pääosalta yhdistysten liittojen edustajista. 
Valtuuskunnan jäsenenä oli myös Tapion edustaja. 

Metsävaltuuskunnan perustamisella luotiin ikään kuin yhteinen johto metsä-
alan kolmikannan kahdelle osapuolelle, metsätalouden hallinnolle ja metsänomis-
tajien etujärjestölle. Kolmikannan kolmannen osapuolen, yhtiöiden metsäosasto-
jen, yhteydet metsälautakuntiin olivat tiiviit jo lautakuntien perustamisesta alkaen 
toimihenkilöiden yhteisen ammattikulttuurin ansiosta. Vuonna 1937 Metsänhoi-
don edistämiskomitea ehdotti yhteyden tiivistämistä siten, että metsäyhtiöiden 
edustaja nimettäisiin metsänhoitolautakunnan jäseneksi. Ehdotus toteutettiin 
vuonna 1967. Näin oli kolmikannan kaikki osapuolet koottu yhteisen pöydän ää-
reen ohjaamaan metsätaloutta. Tapahtumaa voidaan pitää metsänhoitajien maan 
virallisena vahvistuksena. 

Metsänhoitajien maan talous on ollut vakaalla pohjalla, sillä sekä organisaa-
tioiden että työpalvelujen kustannukset on peritty etukäteen metsänomistajilta. 
Metsänomistajilta alettiin 1950-luvun alusta alkaen periä metsänhoitomaksua, jolla 
turvattiin metsäammattimiesten palkkaus metsänhoitoyhdistyksissä. Työkustan-
nukset puunkasvatustöissä perittiin etukäteen vuoteen 1991 saakka. Metsälauta-
kunta määräsi summan, jonka metsäyhtiö pidätti puunmyyjän kantorahatulosta 
ja talletti pankkiin ns. vakuustalletustilille. Tililtä metsänomistaja sai nostaa varo-
ja vain lautakunnan luvalla vaadittujen töiden kustannusten maksamista varten. 
Myös puunkorjuussa perittiin sekä töiden johdon että varsinaisten töiden kustan-
nukset metsänomistajilta etukäteen vähentämällä ne puunmyyjän bruttotulosta, 
puun tehdashinnasta. 
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Metsänhoitomaksu oli ikään kuin metsänhoitajien maalle myönnetty verotus-
oikeus. Kun verotusoikeus oli myönnetty hallintoelimelle, joka oli ”naamioitunut” 
metsänomistajan etujärjestöksi, sillä sinetöitiin metsänhoitajakunnalle täysin kit-
katon toimintaympäristö metsänomistajien ohjaukseen.

Kitkattoman toimintaympäristön valmistuttua alkoi 1950-luvulla metsätalo-
uden tuotantotoiminnan ottaminen ammattikunnan käsiin. Puunkasvatuksen 
haltuunoton teki mahdolliseksi neuvontapalvelujen monopoli. Leimauspalveluja 
säätelemällä puunmyyntituloja tarvitseva metsänomistaja voitiin pakottaa mihin 
tahansa metsälautakunnan haluamaan toimenpiteeseen. Ilman leimausta puuta 
ei voinut myydä, sillä metsäyhtiöiden kanssa oli sovittu, että ne eivät osta leimaa-
matonta puuta.

Yleisin metsänomistajille asetettu velvoite oli metsän uudistaminen avohakkuul-
la ja metsänviljelyllä luontaisen uudistamisen sijasta. Vaatimukset olivat vuoteen 
1996 saakka lainvastaisia, sillä yksityismetsälait velvoittivat vain metsän luontaisen 
uudistumisen turvaamiseen. Kitkattomassa toimintaympäristössä yksityismetsälain 
määräykset olivat menettäneet merkityksensä jokseenkin kokonaan.

Puunkorjuu otettiin kolmikannan osapuolten (metsäyhtiöiden) hallintaan met-
sänvuokrauksen puukauppatavalla eli puun pystykaupalla. Samalla muuttuu kor-
juutyön tavoite. Metsänomistajan hallitsemassa korjuussa puurungot valmistetaan 
maksimituoton antaviksi puutavaralajeiksi ja korjuun kustannukset pyritään mi-
nimoimaan. Metsäyhtiöiden hallitsemassa puunkorjuussa puurungot valmistetaan 
yhtiön puunjalostuksen tarvitsemiksi puutavaralajeiksi. Korjuukustannusten mini-
moimiseen ei ole kannustinta, sillä ne peritään metsänomistajalta.

Puunkorjuun haltuunottoon liittyivät edellä kerrotut tapahtumat tehokkuuden 
väärinymmärtämisestä, määrätehokkaiden metsäkoneiden käyttöönottamisesta ja 
sen vaikutuksista metsätalouden järjestämiseen.

Ohjauksen valtarakenteet saivat viimeisen vallan täydennyksen silauksen, kun 
metsälautakunnalle vuonna 1987 annettiin oikeus myöntää valtion varoja lautakun-
nan ja metsänhoitoyhdistysten laatimien metsänviljely-, ojitus- ja tiesuunnitelmien 
toteuttamiseen. Tällä tapahtumalla saatettiin päätökseen kehitys. jolla metsäta-
louden toimialalla tuotantoketjun kaikkien tapahtumien ohjaus, toimeenpano ja 
rahoitus annettiin metsänhoitajien maan kolmikannan organisaatioille. Tuotan-
toketjun tapahtumat alkavat tyypillisesti korporatiivisen hallinnon harjoittamana 
metsänkäsittelyn ohjauksena ja puuntaimien tuotantona, jatkuvat metsänomistaji-
en etujärjestön harjoittamina avohakkuun ja metsänviljelyn palveluina ja päättyvät 
yhtiöiden metsäosastojen puunkorjuun ja kuljetuksen palveluihin, joilla puutavarat 
toimitetaan niiden käyttäjille. 

Valtarakenteet ovat tulleet mahdollisiksi sen ansiosta, että kaikissa metsäalan 
kolmikannan organisaatioissa metsänhoitajien johtamat johto-organisaatiot ohjaa-
vat jokseenkin suvereenisti isäntäorganisaationsa päätöksentekoa. Korporatiivinen 
hallinto luottamusmiehineen on ohjannut eduskunnan päätöksentekoa. MTK:n 
metsäosasto on ohjannut metsänomistajien etujärjestön päätöksiä. Yhtiöiden met-
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säosastot ovat ohjanneet metsäyhtiöiden johdon päätöksiä. Näin metsäalan tapahtu-
mista kaikilla tasoilla on päättänyt maan metsänhoitajakunta. Ammattikunnalla on 
ollut jokseenkin rajaton valta järjestää metsäalaa ja ohjata yksityistä metsätaloutta.

Metsänhoitajakunnan rajattomaan valtaan on liittynyt ammattikunnan puut-
teellinen ammatillinen osaaminen. Liiketalouden puutteellinen osaaminen on konk-
retisoitunut määrätehokkaiden metsäkoneiden käyttöönotossa. Metsäkoneiden 
käyttöönotolla ja siihen liittyneillä tapahtumilla on tuhottu maaseudun luonnollinen 
peruselinkeino, pellolla ja metsässä yhteistä työvoimaa ja koneita käyttävä 
alkutuotannon ja palvelujen yhdistelmäelinkeino. Metsäkoneet saattavat olla maan 
talouselämän suurin talouspoliittinen virheratkaisu. 
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Yksityismetsätalouden paikallisorganisaation järjestelytoimikunnan mietintö. 
Komiteanmietintö 1973:71. 73 s. ISBN 951-46-0372-9.

Yksityismetsätalouden suuntaviitat. Tapio 5/1978, 6 s. Metsähallituksen ja 
Keskusmetsälautakunta Tapion hyväksymät yksityismetsätalouden 
suuntaviitat 1978.

Ylikoski, P. 2000. Onko valta kyky-käsite? Julkaisussa Räikkä, J. ja Wennberg, M. 
2000 (toim.): ”Mitä on VALTA” s. 13-34. ISBN 951-579-108-1

Yrittäjäneuvonta, Yksityismetsätalouden henkilöstölehti 4/1991
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