Metsäalan tulevaisuusfoorumin ja
Metsäekonomistiklubin seminaari

Muuttuva yhteiskunta ja metsäsektori
2.3.2006 kello 9.15-12.15
Tieteiden talo, sali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Hyväksyttävyyden
keskeisiä kriteerejä
ovat oikeudenmukaisuus
ja laaja-alainen
hyvinvointi.
Hyväksyttävä toiminta
koetaan oikeudenmukaiseksi sekä yksilön
kannalta (subjektiivinen oikeudenmukaisuus)
että yleisesti (yleinen
oikeudenmukaisuus).
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Onko hyväksyttävyys tällä hetkellä mielestäsi ongelma?
(1=ei lainkaan, 2=jonkin verran, 3=kohtalaisesti, 4=merkittävä, 5=erittäin merkittävä)

Onko hyväksyttävyys tällä hetkellä mielestäsi ongelma?
(1=ei lainkaan, 2=jonkin verran, 3=kohtalaisesti, 4=merkittävä, 5=erittäin merkittävä)

Metsäteollisuudessa?

Metsätaloudessa?
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Jos näet, että hyväksyttävyys on ongelma, mistä ongelma mielestäsi
ensisijaisesti johtuu ja mitä tilanteen korjaamiseksi tulisi tehdä?
Metsätaloudessa (yhteensä 36 mielipidettä):
1. metsien suojeluun liittyvät mielipiteet (16 mielipidettä)
”luonnonsuojeluun tulisi tehdä perusratkaisut”
”vaikea tehdä enempää tai kannattavasta metsätaloudesta joudutaan luopumaan”
”median rakastamat ristiriidat tuodaan esille voimakkaammin kuin ne todellisuudessa ovat”
”ympäristöjärjestöiltä ei kannata odottaa kompromisseja … mutta … rinnakkaiselo on mahdollista”

2. metsien käytön hyötyjen jakautumista käsitelleet mielipiteet (9)
”oman maiseman tai marjapaikan katoaminen rassaa”
”yksipuolinen metsänhoidon malli ei vastaa kaikkien tarpeisiin”

3. siihen ketä kuunnellaan ja kuka voi vaikuttaa liittyvät mielipiteet (3)
”perinteisten voimaorganisaatioiden kuten MTK ja metsäteollisuus ääni dominoi … samoin ympäristöjärjestöjen”
”pienten vähemmistöjen äänen ja vaikutusvallan voimattomuus”

4. vanhakantaisiksi kuvattuihin asenteisiin liittyvät mielipiteet (3)
”metsätalouden poteroituneesta asenteesta yhteiskunnan muuttuneessa arvomaailmassa”
”metsäalan ’arvokkaat perinteet’ ovat koetuksella nykyisessä maailmassa kun talouskasvu ei enää vaikuta hyvinvointiin”

Jos näet, että hyväksyttävyys on ongelma, mistä ongelma mielestäsi
ensisijaisesti johtuu ja mitä tilanteen korjaamiseksi tulisi tehdä?
Metsäteollisuudessa (yhteensä 29 mielipidettä):
1. kvartaalitalouteen ja investoimattomuuteen Suomessa liittyvät mielipiteet (7 mielipidettä)
”globalisoituminen on vienyt hyödyt kauemmaksi”
2. metsäteollisuuden kansainvälistymiseen liittyvät kommentit (7)
”kivikovien taloudellisten paineiden ja vaatimusten kanssa heitetään tunnepuolen vaatimuksia ikään kuin
metsäteollisuus olisi sosiaalitoimisto”

3. ympäristönäkökohtiin liittyvät mielipiteet (6)
”yritysvastuu nousee esille: mistä saa hakata puuta”

4. yhteiskuntavastuuseen liittyvät mielipiteet (4)
”irtisanomisia on liikaa ottaen huomioon miten teollisuutta on hyysätty kansantaloudessa”

5. palkkaukseen ja vuoden 2005 työtaisteluihin liittyvät mielipiteet (3)
”paperityöntekijät ja työnantajankin niskoittelu ärsyttävät ihmisiä”
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