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Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 

• Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50 
paikkakunnalle 
– 50 sellu- ja paperitehdasta 
– yli 200 teollista sahaa, levytehdasta tai 

muuta puutuotealan yritystä 
 

• Teollisuus ostaa normaalissa 
markkinatilanteessa 60 milj. kuutiota kotimaista 
raakapuuta 
– 90 % puun myyntituloista menee yksityisille 

ihmisille 
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Metsäteollisuus Suomessa 

• Ala työllistää noin 56 000 henkilöä kotimaassa 
– Sekä noin 60 000 työntekijää muissa 

toimintamaissa 
• Merkittävät välilliset vaikutukset muilla 

sektoreilla 
– Käyttää muiden teollisuudenalojen tuotteita 
– Kehittää kuljetuksia  
– Ostaa teollisuuden palveluja 

• Koko klusterissa noin 160 000 työpaikkaa 
• Mittavat välilliset vaikutukset kotimaisten 

tuotantopanosten suurten osuuden vuoksi 

15.3.2013 
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Teollisuudella on suuri merkitys Suomen taloudelle 

Tehdasteollisuus 
35 % 

Rakentaminen & 
kiinteistöala 

15 % 

Kauppa, kuljetus 
ja varastointi 

15 % 

Julkinen hallinto, 
koulutus, terveys- 
ja sosiaalipalvelut 

12 % 

Muut 
23 % 

15.3.2013 

Osuudet kansantalouden tuotoksesta 
2011 
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Metsäteollisuuden panoksista suuri osa kotimaisia 

15.3.2013 

Teknologia Kemikaalit Osto-
palvelut Energia Kuljetukset Investoinnit 

Tutkimus ja kehitys 
- konsultointi 
- koneenrakennus 

Puunhankinta Metsäteollisuus Satamat Asiakas 

5 



Suomen merkittävimmät vientituotteet 2012 

15.3.2013 

9. Lääkkeet 
0,9 mrd. EUR 

Päällystetty paperi, kartonki  
tai pahvi 4,0 miljardia EUR 

Päällystämätön paperi, kartonki 
tai pahvi 1,4 miljardia EUR 

Sahatavara 1,2 miljardia EUR Selluloosa 1,2 miljardia EUR 

2. 5. 

6. 7. 

1. Dieselpolttoaineet 
6,1 mrd. EUR 

3.  Ruostumattomat 
teräslevyt 
2,1 mrd. EUR 

10. Lääketieteelliset 
kojeet ja laitteet 
0,8 mrd. EUR 

4.  Matkapuhelimet ja 
muut tietoliikenne-
laitteet  
1,5 mrd. EUR 

8. Sähkömuuntajat ja 
taajuusmuuttajat 
1,0 mrd. EUR 
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Metsäteollisuus ry – vahva edunvalvoja 



Metsäteollisuus ry edustaa noin 80:tä metsäteollisuutta 
harjoittavaa jäsenyritystä 

Metsäteollisuutta ja  
siihen liittyvää toimintaa  
Suomessa harjoittavien  
yritysten edunvalvonta- 

järjestö 

Puusepänteollisuus  
ja muu puutuoteteollisuus 

Sellun 
valmistus 

Kartongin 
valmistus 

Sahateollisuus 

Levyteollisuus 

Paperin valmistus ja  
jatkojalostus 

15.3.2013 
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Metsäteollisuus ry toimii alan yhteisenä äänenä 

• Toimii alan yhteisenä äänenä edunvalvontaa 
koskevissa asioissa 

• Edistää kilpailukykyisten toiminta- ja investointi- 
olosuhteiden rakentamista 

• Edistää kestävän kehityksen mukaista 
teollisuustoimintaa 

• Ajaa jäsenistönsä yhteisiä etuja työvoima-
kysymyksissä ja solmii alan työehtosopimukset 

• Tarjoaa jäsenistönsä käyttöön metsäteollisuuden 
harjoittamista ohjaavan lainsäädännön ja 
säädösten tuntemuksen 

• Toimii jäsenistönsä informaatiofoorumina  
• Vahvistaa alan myönteistä julkisuuskuvaa 
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Uudet liiketoiminnat 
 Biojalosteet 
 Biopolttoaineet 
 

Puutuotteet 
  Sahatavara 
  Levyt 
  Puurakentaminen 
  Puusepänteollisuus 

Paperi, kartonki ja jalosteet 
  Paperi ja kartonki 
  Paperin jalostus 

 
 
 

 
 
 
 
 

Metsäteollisuus ry:n organisaatio 1.1.2013  

15.3.2013 

Hallitus / Työvaliokunta  

Toimitusjohtaja Timo Jaatinen 

                       Hallintopalvelut  Anne Hela-Ellonen 

                          Viestintä Anne Pirilä 
Metry Oy 

 

Työmarkkinat 
 

Jari Forss 

Tuotteet ja 
innovaatiot 

Antro Säilä 

Metsät Tuotanto-
ympäristö 

Jäsenet 

Koulutus ja  
osaaminen 

 
Metsäalan 

asiantuntijoiden ja 
työntekijöiden TES 

 
Paperiteollisuuden 

 TES 
 

Puutuoteteoll. ja 
puusepänteollisuuden 

TES 
 

Työhyvinvointi 

Kauppa- ja 
kilpailupolitiikka 

 
Kestävä 

metsätalous 
 

Metsien 
ympäristöasiat 

 
Puuhuolto ja 

metsäpalvelut 
 
 

Energia 
 

Ilmasto 
 

Tehtaiden 
ympäristöasiat 

 
Tuotelogistiikka 

 
 

Paperi, kartonki ja 
jalosteet 

 
Puutuotteet 

 
Tietopalvelut 

 
Tutkimus ja 
innovaatiot 

 
Uudet 

liiketoiminnat 
 

 
 

Jouni Punnonen Tomi Salo 
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Metsäteollisuus ry on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n 
jäsen 

• Tavoitteena on luoda suomalaiselle yritys- ja 
elinkeinotoiminnalle entistä parempi ja 
kilpailukykyisempi toimintaympäristö.  

• 44 toimialaliittoa 
• 16 000 jäsenyritystä, joissa työskenteli  

920 000 henkilöä 
 

15.3.2013 
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Metsäteollisuus ry mukana eurooppalaisessa 
yhteistyössä 

• CEPI (Confederation of European Paper 
Industries) 
– valvoo eurooppalaisen sellu-, paperi- ja 

kartonkiteollisuuden etuja Euroopan 
unionissa  
 

• CEI-Bois (European Confederation of 
Woodworking Industries) 
– valvoo eurooppalaisen 

puutuoteteollisuuden etuja Euroopan 
unionissa 
 

 
CEI-Bois

15.3.2013 
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Toimintaympäristö muuttuu –  
metsäteollisuus uudistuu 



Metsäteollisuus uudistuu ja tuottaa entistä korkeampaa 
lisäarvoa 

15.3.2013 

Puuraaka-aine 

Puun kuituja  
ja ainesosia 

Uudet teknologiat 

Pakkaaminen 

Energia ja  
biopolttoaineet 

Puun ja muiden 
materiaalien 
yhdistelmät 

Puurakentaminen 
ja sisustus 

Biokemikaalit 

Lääkkeet ja 
hyvinvointituotteet 

Uudet puu- ja 
paperituotteet sekä 

jatkojalosteet 

Biopolymeerit ja 
biomuovit 
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Metsäteollisuuden rakennemuutoksessa uutta syntyy 
perinteisten tuotteiden rinnalle 

• Rakennemuutos on maailmanlaajuinen: 
uudet teknologiat, raaka-ainelähteet ja 
markkinat haastavat perinteisiin 
menestystekijöihin perustuvan ”vanhan” 
metsäteollisuuden 
 

• Suomalaisella metsäteollisuudella edelleen 
merkittäviä kilpailuetuja: hyvin hoidetut 
metsävarat, korkealaatuinen puukuitu, 
osaaminen ja vahva metsäklusteri 
 

• Uuden menestystarinan luomiseen hyvät 
edellytykset  

15.3.2013 
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Puutuoteteollisuudessa on valtava potentiaali 

• Rakentaminen ja asuminen kuluttavat noin 
puolet raaka-aineista ja tuottavat puolet jätteistä 

• Puu on ainoa merkittävä uusiutuva rakennus-
materiaali, joka lisäksi voidaan käyttää 
elinkaaren lopussa energian tuotantoon 

• Virtuaalinen asuminen ei uhkaa – kasvu jatkuu 
• Ihmiset valitsevat puutuotteita – ammattilaiset 

muita? 
• Asumisen energiatehokkuusvaatimuksia 

kiristetään 
• Tulevaisuuden energiaratkaisut liittävät alan 

yhä tiiviimmin energiapolitiikan kokonaisuuteen  
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Ei ole sama valmistetaanko pakkaus uusiutuvasta vai 
uusiutumattomasta materiaalista 

• Puu ja sen kuidut ovat ainoita uusiutuvia 
pakkausmateriaaleja 

• Kuitu- ja puupakkaukset ovat kierrätettäviä ja 
elinkaarensa lopussa käytettävissä kestävästi 
energiaksi 

• Uusiutuvat materiaalit korvaamaan 
uusiutumattomia 
– Pakkaaminen uudistuu: läpinäkyvyys, 

rasvan ja kosteuden kesto, lujuus, 
älypakkaukset jne.  

 

15.3.2013 
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Metsäteollisuus edelläkävijä ympäristö- ja 
vastuullisuuskysymyksissä 

• Ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset: yritykset 
kertovat 

 

15.3.2013 
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Alan ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset linjattu 

• Metsäteollisuus on aktiivisesti 
kehittänyt toimintaansa ympäristö- 
ja vastuullisuuskysymyksissä jo 
monen vuosikymmenen ajan  

• Metsäteollisuus julkisti helmikuussa 
alan yhteiset sitoumukset 
ympäristö- ja 
vastuullisuuskysymyksissä 

 
15.3.2013 
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Metsäteollisuuden toimintaympäristön muutos on 
jatkuvaa – havaintoja muutosajureista 

15.3.2013 

EU:n korostunut rooli 

Kiristynyt kilpailutilanne 

Metsänomistuksen  
rakennemuutoksen tarve 

Teollisuuteen 
kohdistuvat  
lisäkustannukset ja 
kustannusten nousu Kuluttajien  

ympäristötietoisuuden  
lisääntyminen 

EU:n hajanainen  
tapa ajaa asioita 

Keskeiset  
logistiikkakysymykset  
 

Metsänomistus siirtymässä alaa 
tuntemattomille - harrastukseksi 

Yhteiskunta luottaa  
asioiden sujumiseen itsestään 

Suomen tarve olla  
EU:n mallioppilas 

EU:n tarve pelastaa maailma yksin 
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Metsäteollisuus kohtaa tulevina vuosina suuria 
kustannushaasteita 
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Milj.euroa Rikkidirektiivin kustannukset

Windfall-vero

Kuljetusten dieselvero

Moottoripolttoöljyn vero (metsä- ja
työkoneet)
Jätevero

Turveveron korotus

Maakaasuveron korotus

Kela-maksu

Energiavero (brutto)

T&K vähennys

Käyttövoima-veron palautus

Energiaveron palautus

Kustannusvaikutus
metsäteollisuuteen
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Mäntytukin tehdashinta eri maissa 

0 20 40 60 80 100

Saksa

Etelä-Suomi

Pohjois-Ruotsi

Puola

Latvia

Venäjä/Eurooppa

EUR/m3 (kuorellinen) 

Kantohinta Korjuu Kuljetus Yleiskustannus
15.3.2013 

Kustannus kunkin maan omalle teollisuudelle 
Q4/2012 
 

Lähde: Pöyry 
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Kuusitukin tehdashinta eri maissa 

0 20 40 60 80 100 120

Saksa

Etelä-Suomi

Puola

Keski-Ruotsi

Latvia

Venäjä/Eurooppa

EUR/m3 (kuorellinen) 

Kantohinta Korjuu Kuljetus Yleiskustannus
15.3.2013 

Kustannus kunkin maan omalle teollisuudelle  
Q4/2012 

Lähde: Pöyry 
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Kansainvälinen päätöksenteko heijastuu kotimaan 
metsäpolitiikkaan ja toimintaan 

• EU:n ”metsäpolitiikan” kansallista 
kilpailukykyä heikentävä vaikutus 
minimoitava ja käännettävä 
kilpailukykyä parantavaan suuntaan 
– Kansallista yhteistyö tiivistettävä 
– Pohjoismaista yhteistyötä lisättävä 
– Proaktiivisuutta lisättävä 
– Kaikki vaikutuskanavat käyttöön 

• Venäjä ja sen WTO –jäsenyys tarjoaa 
suomalaiselle metsäsektorille uusia 
mahdollisuuksia 
 

15.3.2013 
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Metsäpolitiikassa tapahtuu tänä vuonna 



Ajankohtaiset metsä- ja ympäristökysymykset 

• Kestävä metsätalous puun kestävän käytön 
perustana 

• Runsaat ja puhtaat vesivarat suomalaisen 
metsäteollisuuden kilpailuetu 

• Suomalaisen puun hiilineutraalisuusstatus 
säilytettävä 

• Kansallinen biodiversiteettistrategia 
– Nagoyan suojeluprosentit 
– Uhanalaisille lajeille toimintamalli 

metsätaloudessa 
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Ajankohtaiset lakihankkeet 

• Metsälaki 
• Metsänhoitoyhdistyslain uudistus 
• Metsätuholaki 
• Laki pienpuun energiatuesta (PETU) 
• Puutavaran mittauslaki 
• Ympäristönsuojelulaki 
• Luonnonsuojelulaki 

 
 

15.3.2013 
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Metsänhoitoyhdistyslain uudistuksen sisältö 

1. Metsänomistajalle valinnanvapaus 
haluamaansa yhdistykseen - vapautuminen 
ilmoitusmenettelyllä ilman kuluja  

2. Pakollinen metsänhoitomaksu poistuu – 
rahoitus jäsenmaksuilla ja liiketoiminnan 
tuotoilla 

3. Metsänhoitoyhdistyksiltä poistuvat 
toimialuerajat 

4. Metsänhoitoyhdistysten toiminnan rajoitteet 
poistetaan metsänomistajille tarjottavien 
palvelujen osalta 

 
15.3.2013 
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Metsälain uudistus - keskeiset muutokset nykyiseen  
lakiin  

15.3.2013 

• Uudistamisen ikä- ja järeyskriteerit poistuvat 
• Taimikon perustamisilmoitusvelvollisuus poistuu 
• Katselmus- ja vakuusmenettely poistuvat 
• Leimikkosuunnitelman tekijälle vastuu  
• Maanomistajalle ja SMK alueyksikölle ilmoitusvelvollisuus 

erityisen tärkeistä elinympäristöistä 
• Metsänkäyttöilmoituksen jättöaika 7 vuorokautta  

– vastuu voi kohdistua myös valtuutetulle taholle 
• Metsärikos ja –rikkomus  

– Tahallisuus tai  törkeä huolimattomuus 
• Monimuotoisuuden kehittymisen suunta herättänyt keskustelua 
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Puumarkkinakysymykset 

1. Tasapuolinen kilpailuasema kaikille toimijoille  
puu- ja metsäpalvelumarkkinoille   
metsänhoitoyhdistyslain uudistus nopeasti maaliin  

2. Metsän omistusrakenteen kehittäminen pikaisesti 
käyntiin – tilakoko käännettävä kasvuun ja 
pirstoutuminen pysäytettävä 

3. Kannustaminen ammattimaisen ja aktiivisen 
metsätalouden harjoittamiseen 

4. Vauhtia sähköisten palvelujen kehittämiseen – 
markkinaosapuolet selvittävät yhteisen 
kaupankäyntiympäristön rakentamista raakapuulle  
ja metsäpalveluille 

5. Selvitys puumarkkinoiden toimintaa parantavista 
kehittämistoimista MMM:n toimesta nopeasti käyntiin  
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Metsänomistuksen kauhuskenaario: metsäteollisuuden 
raaka-ainepohja iäkkäiden eläkeläisten harrastus 

• Metsänomistajien keski-ikä on nyt 60 vuotta 
– Vuonna 2020 omistajien keski-ikäarvio 

63+ vuotta  
– Eläkeläisten osuus metsänomistajista nyt  

45 % 
– Vuonna 2020 eläkeläisten osuuden arvio 

50+ %   
• Keskimääräisen metsälön keskikoko tällä 

hetkellä 30 ha 
• Päätöksentekomielessä kyvyttömät 

omistusmuodot lisääntyvät (perikunnat...) 
 

15.3.2013 
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Puun käyttöä mahdollista lisätä merkittävästi 
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Metsäteollisuuden käyttämästä puusta 67 % tulee yksityismetsistä 

Yksityismetsät  
40 milj. m³ 

67 % Valtion metsät 6 
milj. m³ 
10 % 

Tuontipuu  
8 milj. m³ 

14 % 

Yritysten metsät 
6 milj. m³ 

9 % 

15.3.2013 

Yhteensä 60,5 milj. m3 vuonna 2012 (-2 % verrattuna vuoteen 2011)  
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Puu käytettävä fiksusti: 
Parhaat palat jalostukseen ja kierrätykseen  

15.3.2013 
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Sähköinen kauppapaikka puukaupoille ja metsäpalveluille 

• Metsäsektorin markkinaosapuolia edustavat 
tahot ovat päättäneet selvittää yhteistyö-
mahdollisuutta metsäsektorille räätälöidyn 
sähköisen kaupankäyntiympäristön 
rakentamiseksi 

• Mukana ovat Metsäteollisuus,  MTK, Suomen 
Sahat ja METO Yrittäjät  

• Tavoitteena on arvioida edellytykset toimijoiden 
yhteisomistukseen tulevan palveluratkaisun 
perustamiseksi 

• Selvitys toimii perustana mahdollisille 
myöhemmille investointipäätöksille 

• Toteutus tammi-huhtikuun aikana 2013 
• Selvityksen tekee Tapio 

15.3.2013 
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Puu- ja metsäpalvelumarkkinoiden kehittäminen 

15.3.2013 

Markkinatilastot, hintaindeksointi, metsätieto- ja puutavaran mittauslaki 

Tasapuolinen markkina-asema 

Metsään.fi metsävaratieto metsänomistajalle 

Sähköinen puukauppapaikka ja 
metsäpalvelufoorumi ml. kannattavuuslaskuri  

Metsälörakenteen 
eheyttäminen ja 
metsätalous 
elinkeinona 

Toimivat markkinat  
ja kilpailukykyinen  
toimintaympäristö 
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Venäjä WTO:n jäseneksi elokuussa 2012 – suomalaiselle 
metsäteollisuudelle hyötyä 
Venäjä osin soveltanut WTO-sopimusta omavaltaisesti sortuen protektionismiin 

• Pitkällä aikavälillä metsäteollisuus hyötyy 
Venäjän WTO-jäsenyydestä: suomalainen 
tuotanto paremmassa asemassa 
alennettujen tuontitullien myötä kasvavilla 
markkinoilla 
– Metsäteollisuustuotteiden  tuontitullit 

alenevat asteittain noin 5 prosenttiin 
• Raakapuun tuonti Suomeen alennetuilla 

tulleilla 
– Koivun tuonti on lähtenyt kasvuun 
– Havutuonti kiintiön kautta, mutta kasvua 

rajoittaa vielä Venäjän hankala byrokratia 

15.3.2013 

37 



Venäläisen raakapuun tuonti kasvussa – työtä 
havutariffikiintiön sujuvoittamiseksi jatketaan 

38 

Havupuun tuonti Venäjältä* Koivupuun tuonti Venäjältä* 

*Metsäteollisuus ry:n jäsenet, tukki ja kuitu, 
havu tarkoittaen kuusta ja mäntyä 

Koivutuonnin lasku 
loppuvuodesta on 

tyypillistä jokavuotista 
kausivaihtelua 

Kumulatiivinen 
tuonti 

Kuukausittainen 
tuonti 

15.3.2013 



Metsäteollisuuden suuret volyymit tarvitsevat sekä pieniä 
että suuria väyliä  

• Alempi tieverkko elintärkeä puun 
alkukuljetukselle:  
− tehtaille 50 milj. m3 puuta vuosittain 
− bioenergian raaka-aineeksi  

5 milj. m3  
− tiestön ja ratojen ympärivuotinen ja  

–vuorokautinen liikennöitävyys 
• Raakapuun terminaaliverkoston toteutus 

tehostaa puunkuljetuksia 
• Tuotekuljetusten toimintavarmuudelle 

keskeisiä ylempi tieverkko, runkotiet  
 
 
 
 

Toimitusvarmuus 
ja häiriöttömyys 

Kustannus- 
tehokkuus 

Ympäristö- 
näkökulma 

15.3.2013 
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Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä esitti 
marraskuussa 2012 korotuksia raskaan liikenteen 
mittoihin ja massoihin 

• Esityksen takana laaja arvio hyödyistä ja 
kustannuksista 
– Mukaanlukien turvallisuus, päästöjen 

alenema, infra 
• Metsäteollisuuden oma arvio vaikutuksista   

– Alentaa kuljetuskustannuksia 15-20 %  
– Alalle kustannussäästöä kymmeniä 

miljoonia euroja/vuosi 
– Vähentää päästöjä 10-15 % 
– Vähentää raskaiden ajoneuvojen määrää 

liikenteessä  
– Alentaa tiestön keskimääräistä rasitusta  
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