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Hiilen tilinpito on yhteiskunnan tilinpitoa

•  Tutkijat yksimielisiä, että 
• metsät ovat merkittävä hiilinielu ja hiilen varasto
• hakkuut pienentävät metsien hiilinielua

•Koska metsät ovat keskeinen hiilinielu, niiden kehityksellä on suuri 
vaikutus siihen, kuinka ankaria päästövähennyksiä on saatava 
aikaan yhteiskunnan muilla sektoreilla

•Tavoitteena on hiilineutraalius 2030-luvulla ja negatiiviset päästöt 
vuosisadan loppupuolella 

• (Hukkinen et al. 2019)







Yhteiskunnallinen vastuunjako 
ilmastonmuutoksen torjunnassa
• Kuinka painotamme hiilinieluja kasvattavan politiikan suhteessa 

hiilipäästöjä supistavaan politiikkaan? (PITKÄIKÄINEN PUUTUOTE SELLUN SIJAAN ↔ 
SÄHKÖAUTOT POLTTOMOOTTORIEN SIJAAN)

• Kuinka painotamme keskenään vaihtoehtoiset hiilipäästöjä vähentävät 
politiikat? (ENERGIANSÄÄSTÖ ↔ SÄHKÖAUTOT ↔ JOUKKO- JA KEVYT LIIKENNE ↔ LENTOVERO)

• Kuinka painotamme keskenään vaihtoehtoiset hiilinieluja kasvattavat 
politiikat maa- ja metsätaloudessa, huomioiden mm. luonnon 
monimuotoisuuden? (VANHAT METSÄT ↔ PITKÄIKÄISET PUUTUOTTEET)

•Mikä on Suomen vastuu globaalissa ilmastopolitiikassa? (METSIEN 
MONIKÄYTTÖARVO ↔ PUUN TALOUDELLINEN ARVO)

• (Hukkinen et al. 2019)



Tarvitaan lisää tietoa

•Mitkä ovat kustannustehokkaita toimenpiteitä? 

•Mitkä ovat kansantaloudellisesti parhaita toimenpiteitä? 

•Mitkä ovat yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä? 

•Onko toimenpiteillä toisiaan vahvistavia tai heikentäviä yhteisvaikutuksia? 

• Tuottavatko toimenpiteet ilmastohyötyjen lisäksi muita hyötyjä, esimerkiksi 
luonnon monimuotoisuudelle? 

•Minkälaista yhteiskunta- ja ympäristöpolitiikkaa toimenpiteiden 
edistämiseksi tarvitaan – ohjausta ja valvontaa, taloudellisia instrumentteja, 
vai jotain muuta?

• (Hukkinen et al. 2019)



Skenaarioita metsäsektorin 
ilmastoperusteisesta sääntelystä
• Skenaario: kuvaus (ei suunnitelma eikä ohje) mahdollisesta (ei 

välttämättä todennäköisestä) tulevaisuudesta 

• Sääntelyn lajit
• Informaatio-ohjaus ja tuuppaus
• Taloudellinen ohjaus
• Valvottuihin sääntöihin perustuva ohjaus
• (Hukkinen 2006; Pearce and Turner 1990)



Informaatio-ohjaus ja tuuppaus

• Informaatio-ohjaus nojaa yksilön tietoiseen toimintaan, tuuppaus 
tiedostamattomaan toimintaan

•Tutkimustiedon valossa heikkoja ja hitaita keinoja (pikemminkin 
taloudellisen ja sääntöihin perustuvan ohjauksen mausteita kuin 
varsinaisia ohjausinstrumentteja)

• Jos ilmastotoimien kiire otetaan vakavasti, nämä eivät ole oleellisia
• (Hukkinen 2016; Matthies et al. 2016)



Taloudellinen ohjaus

•Hakkuuverot ja -maksut (metsänomistaja maksaa kaatoveron, joka voi 
olla progressiivinen; tai hakkuumaksun, jonka yksikköhinta kasvaa 
hakkuumäärän kasvaessa)

•Kaupattavat hakkuuluvat (metsänomistaja ostaa lupamarkkinoilta 
hakkuuluvan; markkinoilla olevien lupien määrä perustuu kansallisen 
tason maksimihakkuumäärään)

•Hiilipörssi (metsänomistajalle maksetaan korvaus metsässään 
ylläpitämästään kiinteän C:n varastosta)

• (Isoaho et al. 2019; Pearce and Turner 1990)



Valvottuihin sääntöihin perustuva ohjaus

•YVA ja luvat (hakkuumäärään perustuva porrastus: ilmoitus < lupa < 
lupa YVA-velvollisuudella)

•Hakkuukiintiöt (alueellisesti määritellyt maksimikiintiöt hakkuille; 
kiintiöt perustuvat kansallisen tason maksimihakkuumäärään)

•Tuotevastuu (puun hyödyntäjä on sanktioiden uhalla vastuussa 
kiinteän C:n ylläpidosta; hakkuuneutraali, koska keskittyy kiinteän C:n 
ylläpitoon)

• (Hukkinen et al. 2019; Levänen and Hukkinen 2019)



Pohdintoja metsäsektorin toimintaympäristön 
murroksista ilmastopolitiikan näkökulmasta

• KV-tason ilmastopolitiikan murros (EU, Pariisi): Metsäisenä maana Suomi on 
erityisasemassa; enää emme voi vedota historialliseen erinomaisuuteen, 
koska KV-sopimukset velvoittavat juuri nyt

• Kiista hiilinielujen taakanjaosta: Mikä on nykymuotoisen metsäteollisuuden 
arvo suomalaiselle yhteiskunnalle?

• Kamppailu metsänomistajien taloudenpidosta: Onko rahastoihin siirtyvä 
metsänomistus mahdollisuus hiilensidonnalle?

•Metsänomistuksen muutos: Kaupunkilaisomistajien uudet arvot

• Sääntely: Rinnastuuko metsänhakkuu tulevaisuudessa kaivostoimintaan 
(kiinteän C:n louhintaa)?

• (Isoaho et al. 2019)



Lopuksi: ilmastonmuutos tulee joka tapauksessa 
aiheuttamaan sosio-ekologisia murroksia

• Jos emme tartu toimeen, ekologiset 
murrokset kaatuvat päälle IPCC:n kuvaamalla 
tavalla

• Jos tartumme toimeen, toimenpiteiden 
radikaalisuus aiheuttaa sosiaalisia murroksia
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