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Ennakoinnin monialaisuutta korostetaan foorumin
toisessa vaiheessa
Metsäalan tulevaisuusfoorumin työ jatkuu vuoden 2008 kevääseen saakka. Kesäkuussa käynnistyneessä foorumin toisessa vaiheessa arvioidaan metsäalaan vaikuttavia muutostekijöitä aiempaa monialaisemmin – enemmän metsäsektorin ulkopuolelta. Foorumi pyrkii erityisesti etsimään tietoa ja näkemyksiä siitä, mitä
uusia mahdollisuuksia metsäalan elinkeinoille on olemassa.

Monialaisuudesta uutta
näkökulmaa
Uutta tietoa verkottumalla
Foorumin uusi toteutusryhmä
Muut ennakointiverkostot
Ensimmäisen vaiheen
julkaisut

Monialaisuudesta uutta
näkökulmaa
Foorumin ensimmäisen vaiheen tulevaisuusanalyysit perustuivat ensisijaisesti
metsäalan ammattilaisten asiantuntemukseen. Keskeisin osa työtä oli metsäsektorin tulevaisuuden uhkien ja mahdollisuuksien arvioiminen.
Foorumin toisessa vaiheessa pyritään
metsäalaan vaikuttavien tekijöiden aiempaa monialaisempaan arviointiin. Näin
pyritään tuomaan uusia näkökulmia metsäalan kehitykselle merkittävien kehityskulkujen tarkasteluun.
Toisen vaiheen uutena tehtävänä on
ehdottaa, miten nykyisin hajanainen metsäalan tulevaisuudentutkimus ja -ennakointi voidaan saada vakaammalle ja kiinteämmälle pohjalle.
Uutta tietoa verkottumalla
Foorumin toimintamalli perustuu pitkälti
jo olemassaoleviin ja toimiviksi havaittuihin työmuotoihin. Keskeisin muutos on
foorumin ensimmäisen vaiheen työryhmien työn päättyminen. Niiden tilalle
perustetaan monialainen ennakointiverkosto.
Ennakointiverkosto analysoi metsäalalle merkittävien tekijöiden kehitystä ja
niiden vaikutuksia metsäalan elinkeinoihin Suomessa. Ennakointiverkosto koostuu suomalaisista asiantuntijoista, jotka
ovat omien verkostojen kautta yhteydessä kansainväliseen tieteen ja teknologian
kehitykseen.
Ennakointiverkosto toteuttaa tulevaisuusanalyysit noin viideltä aihealueelta.
Kunkin valitun aihealueen selvitys muodostaa itsenäisen kokonaisuuden, mutta
yhdessä tehdyt selvitykset muodostavat

laajemman kuvan metsäalan elinkeinoihin
vaikuttavista – mutta usein alan ulkopuolisista – tulevaisuuden kehityskuluista.
Yksi todennäköinen ennakointiverkoston
aihe koskee kansainvälisen ja EU-politiikan muutosten ennakointia metsäalan
näkökulmasta.
Uuden tiedon hankkimiseksi foorumi
teettää erillisiä tulevaisuusselvityksiä metsäalalle keskeisistä kehityskuluista, joista
tarvitaan lisää tietoa tulevaisuutta koskevan päätöksenteon tueksi. Yksi tulevaisuusselvityksistä arvioi keinoja, joilla puun
tarjonta yksityismetsistä voitaisiin turvata tulevaisuudessa. Selvitykseen kuuluu
myös arviointi siitä, kuinka tutkimuksen
ja kehitystoiminnan yhteyttä voitaisiin
kehittää.
Foorumi jatkaa tulevaisuusseminaarien järjestämistä, mutta sillä erotuksella
aiempaan, että jatkossa laajojen yleisseminaarien rinnalla järjestetään pienempiä
teema- ja kutsuseminaareja.
Foorumin verkkosivut ovat osoitteessa www.metsafoorumi.fi ja ne toimivat
tiedonvälityskanavana foorumin toiminnasta, tapahtumista ja tuloksista kuten aiemmin. Sähköinen uutiskirje ilmestyy jatkossakin neljä kertaa vuodessa kertoen
tuoreimmat uutiset foorumin toiminnasta.
Foorumin uusi toteutusryhmä
Metsäalan tulevaisuusfoorumin toteutuksesta vastaa Joensuun yliopisto. Foorumin
toteutusryhmän puheenjohtajana jatkaa
rehtori Perttu Vartiainen. Muut toteutusryhmän jäsenet ovat Paavo Pelkonen, Jakob Donner-Amnell, Heli Peltola ja Anssi
Niskanen Joensuun yliopistosta, Heikki
Hassi SciTech-Service Oy:stä, Mikael

Hildén Suomen ympäristökeskuksesta,
Seppo Kangaspunta kauppa- ja teollisuusministeriöstä sekä Kari Mielikäinen Metsäntutkimuslaitokselta. Toteutusryhmä laajenee ennakointiverkoston käynnistyessä,
jolloin tulevaisuusverkoston koordinaattorit liittyvät toteutusryhmään.
Muut ennakointiverkostot
Monialaisuuden tukemiseksi foorumi pyrkii syventämään yhteistyötä muiden käynnissä olevien ennakointiverkostojen kanssa. Kauppa- ja teollisuusministeriön vuoden käynnissä ollut ennakointifoorumi
pyrkii edistämään tulevaisuutta koskevan
tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen toimintatapoja. Valtioneuvoston ennakointiverkoston tarkoituksena on huolehtia ennakoinnin koordinaatiosta eri ministeriöi-

den ja valtioneuvoston kanslian kesken.
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitra käynnistää yhteistyössä edellä mainittujen verkostojen kanssa kansallisen ennakointiverkoston, joka tulee olemaan osa
Sitran Innovaatio-ohjelmaa. Verkoston
tavoitteena on mm. tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan kannalta merkittäviä,
uusia tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia sekä tiivistää suomalaisten, tulevaisuuden ennakointityötä tekevien organisaatioiden välistä yhteistyötä.
Elinkeinoelämän keskusliiton tulevaisuusluotaimen tavoitteena on luodata
elinkeinoelämän osaamis- ja koulutustarpeita vuoteen 2015. Ennakoinnin kohteena on kuusi mahdollista tulevaisuuden
menestysklusteria, joista yksi on metsäklusteri.

Ensimmäisen vaiheen julkaisut
Metsäalan tulevaisuusfoorumin ensimmäisen vaiheen tulosten yhteenveto on
ilmestynyt. Menestyvä metsäala ja tulevaisuuden haasteet -kirjaa voi tilata Metsäkustannukselta (www. metsalehti.fi) 19
euron hintaan.
Metsänhoidon ja metsäteknologian
työryhmien yhteistä julkaisua Puuntuotannon ja -korjuun tulevaisuus ja ympäristöryhmän julkaisua Ekologinen kestävyys, ympäristönmuutos ja metsätalous voi
tilata Joensuun yliopiston kirjastosta
www.joensuu.fi/library/palvelut/
julkaisu.htm. Kirjat on saatavissa myös
pdf-muodossa, linkki tiedostoihin löytyy
metsäalan tulevaisuusfoorumin sivulta.
Foorumin metsäteollisuuden ja sosiaalisen kestävyyden ryhmien raportit ilmestyvät myöhemmin tänä vuonna.

Muita ennakointifoorumeja:
Ennakointifoorumi ja
Sitran ennakointiverkosto
www.ennakointifoorumi.fi
Valtioneuvoston ennakointiverkosto
www.ennakointiverkosto.fi
Elinkeinoelämän keskusliiton tulevaisuusluotain
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Opetushallituksen
ennakoinnin sähköinen
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www.oph.fi/
SubPage.asp?path=
1,443,3086,3987
Forest-based sector
technology platform
www.forestplatform.org
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Metsäalan tulevaisuufoorumi Internetissä:
http://www.metsafoorumi.fi
Metsäalan tulevaisuufoorumin uutiskirje kertoo foorumin tuoreimmista tapahtumista ja tuloksista. Uutiskirje löytyy Internetistä sivulta http://
www.metsafoorumi.fi/uutisia.htm. Voit saada sen myös suoraan sähköpostina ilmoittautumalla jakelulistalle: saija.miina@joensuu.fi

