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Metsätalous ja talouspolitiikka Suomessa 

PEKKA OLLONQVIST 

Metsäntutkimuslaitos 

Metsäsektori on ollut keskeisin toimiala talous
politiikan kannalta Suomessa koko kansallisen 
itsenäisyyden ajan. Se on säilyttänyt laajan si
säisen päätös autonomian metsäpolitiikan pää
määrien ja metsäsektorin toimintaympäristön 
muutoksissa. Metsien hävittäminen kiellettiin 
vuoden 1886 metsälaissa ja sitä seurannut met
säpolitiikka rakentui kieltoihin ja rajoituksiin. 
Metsätalouteen omaksuttiin aktiivinen metsä
politiikka 1920-luvun lopussa ja se käynnistet
tiin metsälainsäädännön laajalla kokonaisuu
distuksella. Edistyvän metsätalouden päämää
rään pyrittiin metsänuudistamisen ja metsän
hoidon suunnitelmallistamisella sekä käynnis
tämällä metsäinvestointien julkinen tuki 
1930-luvulla. Toteutus julkista valtaa korvaa
villa instituutioilla oli tuolloin noudatetun 
uusklassisen talouspolitiikan linjan mukainen. 
Talouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi tuli 
metsäteollisuuden suunnitelmallinen laajenta
minen 1950- luvulla ja metsäpolitiikkaan 
omaksuttiin uusi, laajenevasti edistyvän metsä
talouden päämäärä. Metsätaloudessa omaksut
tiin metsänviljely uudistamistapana, soiden laa-
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jamittaiset ojitukset sekä metsien lannoitukset. 
Epävirallinen Mera- toimikunta organisoi met
säinvestointien julkiseen tukeen uusia rahoi
tusmuotoja. Metsäpolitiikan tavoitteiden yh
densuuntaistaminen taloudellisen kasvun pää
määrien kanssa kytki metsäpolitiikan osaksi 
yleistä talouspolitiikkaa 1960- luvulla kaventa
matta metsäsektorin sisäistä päätösautonomiaa. 
Kantohinnat pysyivät 197Q-luvulla laajennetun 
tulopoliittisen järjestelmän ulkopuolella vaikka 
kattavia suosituksia kantohinnoiksi onnistuttiin 
solmimaan vasta 1980-luvun alusta. 

Kansantalous sopeutui muuttuvien valuutta
kurssien maailmankauppaan tulopolitiikan vaa
teisiin mukautetulla talouspolitiikalla 1970- lu
vun alkupuolella. Alue- ja työllisyyskysymyk
set nostettiin taloudellisen kannattavuuden si
jalle julkisten tukien myöntöperusteeksi myös 
metsätalouden investoinneissa. Viennin kilpai
lukyky heikkeni ja talous ajautui taantumaan 
1970- luvun puolivälissä. Yrittyjyyttä ja vien
nin hintakilpailukykyä edistävä suuntaus 
omaksuttiin 1970-luvun lopun elvytyksessä. 
Kokonaistaloudelliset ja työllisyysperusteet ko-
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rostuivat metsäinvestointien julkisten tukien 
järjestelmässä suorien avustusten osuuden kas
vaessa. Hakkuvaje ja raakapuukaupan suuret 
suhdannevaihtelut lisäsivät uhkaa julkisen val
lan suorasta puuttumisesta metsätalouteen 
1980-1uvun alussa. Uuden, alueellisesti ja tila
kohtaiseti määritellyn laajenevasti edistyvän 
metsätalouden metsäpolitiikaa valmistellut 
Metsä 2000- ohjelma jäi pääosin suosituksiksi, 
vaikka kansantalouden keskeiset tahot sitoutui
vat ohjelmaan Talousneuvoston kautta. Ympä
ristökysymykset ja metsäluonnon monimuotoi
suus nostettiin metsäpolitiikan tavoitteiksi vas
ta 1990-luvulla. Metsätalouden julkisen tukira
hoituksen mahdollisuudet kaventuivat 1990 
-luvulla samalla kun metsien monimuotoisuu
den ja elinvoimaisuden säilyttäminen omaksut
tiin metsätalouden päämääriksi puuntuotannon 
rinnalle. Tuleeko syksyllä 1996 käynnistyvästä 
Päättäjien Metsäakatemiasta areena uudelle 
konsensukselle metsäpolitiikassa? 

Suomi oli kilpailukykyisen sahateollisuuden 
ja metsien maa jo itsenäisyyden saavuttamisen 
ajankohtana. Irtautuminen autonomia-asemasta 
merkitsi massa- ja paperiteollisuuden Venäjän 
markkinoiden yhtäkkistä katoamista. Metsäte
ollisuuden vientikaupaa läntisille markkinoille 
edistettiin itsenäisen kansallisvaltion talouspo
litiikassa alusta lähtien. 

Yksityismetsätalous nousi metsäpolitiikassa 
keskeiseen rooliin talonpoikaisen metsänomis
tuksen tultua vahvistetuksi lainsäädännöllä ja 
metsätaloudellisen neuvonnan kehittämisen 
myötä 1920-luvulla. Puunjalostuksen laajenta
misen edellytyksiä ryhdyttiin parantamaan ta
loudellisen kasvun ja vientiteollisuuden laajen
tamisen noustua talouspolitiikan tavoitteiksi. 
Metsäpolitiikan painopistettä muutettiin vähi
tellen omistajien tulonmuodostuksesta ja maa
seudun kehittämisestä metsien puuvarojen ja 
kasvun edistämiseen. Muutos tapahtui metsäin-
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vestointien julkisten tukien lisäyksen myötä. 
Puuntuotannon laajentamisen julkinen tuki pe
rustui Mera-ohjelmien kaudella valtakunnalli
siin suunnitelmiin ja tuen suuntaamista perus
teltiin mm. investointien erilliskannattavuudel
la. Alueelliset ja työllisyyteen liittyvät tavoit
teet syrjäyttivät kannattavuus tavoitteet 
1970-luvulla ohjelmat yön päätyttyä. Taloudel
lisen kannattavuuden korvautuminen alue- ja 
työllisyyspoliittisilla tavoitteilla edisti metsä
sektorin ja muun talouden konsensuksen päät
tymistä metsäpolitiikassa. Metsäpolitiikka on 
jälleen palaamassa juurilleen. Julkisen vallan 
kannusteilla tapahtuva metsätalouden ohjaus 
korvataan kieltojen ja rajoitusten säännöstön 
muutoksilla valmisteilla olevassa metsänhoito
laissa. 

Tässä katsauksessa tarkastellaan metsätalou
den päämäärän muuttumista ja metsäpolitiik
kaa taloudellisten kannus teiden ajanjaksolla 
1920-luvulta 1990-luvun puoliväliin asti. Met
säpolitiikan muutoksia tulkitaan kulloinkin har
joitetun finanssi- ja rahapolitiikan avulla. Met
säpolitiikka integroitiin vähittäin talouspolitiik
kaan kiinteiden valuuttakurssien ajanjaksolla 
1920-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuun. 
Devalvaatiosykliksi nimitetyllä kiinteiden va
luuttakurssien ajanjaksolla metsäpolitiikka so
peutui yleiseen talouspolitiikkaan ja muu talous 
sitoutui metsäpolitiikan tavoitteisiin. Siirtymi
nen kiinteiden kurssien ajasta muuttuviin kurs
seihin aiheutti muutoksia talouspolitiikassa 
1970-luvun alussa. Suomen kansantalouden ta
louspolitiikan liikkumavara oli asteittain pie
nentynyt korporatistisen tulopolitiikan, laajen
tuneen aluepolitiikan ja kasvaneen taloudellis
ten etujen sidonnaisuuksien myötä. Alueellisen 
tasavertaisuuden ja työllisyyden merkitys li
sääntyi metsätalouden julkisten tukien peruste
luissa samanaikaisesti kun liiketaloudellisesti 
kannattavan yritystoiminnan tukijärjestelmiä 
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monipuolistettiin ja kehitettiin muussa talou
dessa. Ristiriita alueellisten ja liiketaloudellis
ten perusteiden välillä heikensi muun talouden 
sitoutumista metsäpolitiikkaan 
1970-puolivälistä 1990-luvulle saakka. Metsä
talouden päämäärään lisättiin metsien ekologi
sen kestävyyden ja metsäluonnon monimuotoi
suuden säilyttäminen 1990-luvun puolivälissä. 
Uuden päämäärän toimeenpano ajoittuu olo
suhteisiin, joissa metsätalouden julkista rahoi
tusta on supistettu. 

1 Edistyvä metsätalous ja uusklassinen 
puuttumattomuuden talouspolitiikka 
1920-luvulla 

1.1 Yrittäjyys, vakaa rahanarvo ja viennin kil
pailukyky talouspolitiikan tavoitteina 

Kansainvälinen talous elpyi ensimmäisen maa
ilmansodan jälleenrakennuksesta 1920-luvun 
puoliväliin mennessä. Ensimmäisen maailman
sodan aikaisen sotatalouden ja sitä seuranneen 
jälleenrakennuskauden finanssipolitiikka oli 
Suomessa inflatorista. Avoimen sektorin brut
tokansantuoteosuuden kasvu nosti vakaan ra
hanarvon ja talouden tasapainon tavoitteet etu
alalle talouspolitiikassa (Tudeer 1939). Kulta
pariteettiin palaaminen nähtiin keinona rahan 
ulkoisen arvon vakiinnuttamiselle myös Suo
messa. Se toteutettiin vuoden 1926 alusta (Pek
karinen et al.1984, Kalela 1987). Kultapariteet
ti johti deflaatioon ja toi Suomen Pankin ta
louspolitiikan keskeiseksi vaikuttajaksi (Hjerp
pe et al.1993). Suomen Pankilla oli aktiivisen 
suhdannepolitiikan vaikutuskanava korkopoli
tiikan ohella teollisuudelle ja yritystoiminnalle 
myönnettyjen suorien luottojen kautta (Ryti 
1931, Ahvenainen & Vartiainen 1982). Finans
sipolitiikan vähäinen painoarvo talouspolitii
kassa johtui osaksi siitä, että julkisen sektorin 
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kokonaismenojen osuus oli vain viidesosa brut
tokansantuotteesta. Lyhytikäiset hallitukset va
kiinnuttivat yksittäisten budjettivuosien tulojen 
ja menojen tasapainottamisen finanssipolitiikan 
tavoitteeksi. 

Valuuttakurssien vakaus kannusti osaltaan 
uusia yrittäjiä mekaaniseen metsäteollisuuteen 
ja kapasiteetin laajennuksiin vanhoissa yrityk
sissä. Sahatavaran vientivolyymi kasvoi ja sii
henastinen huippu, 6 miljoonaa kuutiometriä, 
saavutettiin vuonna 1927. 

1.2 Talonpoikainen metsäomistus ja metsätalo
uden neuvonnan organisointi 

Kestävyys oli omaksuttu metsätalouden paa
määräksi jo itsenäisyyttä edeltäneellä ajalla. Si
tä toteutettiin kielloilla ja rajoituksilla. Läänin
metsälautakuntien, joiden päätehtävänä oli 
lainvalvonta sekä maanviljelys- ja talousseuro
jen resurssit eivät riittäneet laajamittaiseen 
metsätalouden neuvontaan (Holopainen 1957). 
Maatiloja oli kuitenkin paljon ja tilojen keski
määräinen metsälökoko oli pieni. 1 

Metsäverotuksessa siirryttiin hakkuutulojen 
verotuksesta metsämaan tuoton verotukseen 
vuonna 1922. Tuoton verotus soveltui valtion 
puuttumattomuutta korostavaan talouspolitiik
kaan. Veron kannustava vaikutus metsänhoi -
toon saavutettiin lisäämättä välittömiä valtion 
menoja. Metsänomistajan oma-aloitteisuuteen 
perustuneella panostuksella saavutetut hyödyt 

1 Asutuslailla (Lex Kallio) vuodelta 1922 ja metsä
teollisuusyhtiöiden maanhankintaa rajoittavalla 
lainsäädännöllä (Lex Pulkkinen) vuodelta 1924 luo
tiin puitteet talonpoikaisen metsänomistuksen säily
miselle. Teollisuuden vähäiseksi jäänyt metsäomis
tus säilytti yrityksillä intressin huolehtia riittävästä 
maatalousneuvonnasta riippumattomasta metsäneu
vonnasta 



olivat verottomia kypsyessään aikanaan tuloik
si. 

Neuvonta ja taloudelliset kannusteet syrjäyt
tivät vähitellen kiellot ja rajoitukset metsänhoi
dossa. Metsätalouden neuvonta ja ohjaus vaki
naistettiin vuoden 1928 metsälainsäädännön 
uudistuksilla eli yksityismetsälailla, metsänpa
rannuslailla ja lailla metsälautakunnista. Metsä
talouden neuvontaa ja metsien hävittämistä val
voivat yksityisoikeudelliset metsänhoitolauta
kunnat. Niiden toiminta rahoitettiin metsän
omistajilta perityillä metsänhoitomaksuilla. 
Julkista säätelyä korvaava neuvonta ja lainval
vonta oli helppo toteuttaa uusklassisen talous
politiikan olosuhteissa vähäisten julkisten me
nolisäysten takia. Metsänparannus organisoitiin 
vuonna 1929 voimaan tulleella metsänparan
nuslailla. Metsänparannuksen julkisen tukira
hoituksen merkitys puuntuotannon taloudelli -
sena kannusteena oli kuitenkin vähäinen alku
vuosina. 

1.3 Yritys raakapuun viennin säännöstelemi
seksi 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton 
elinkeinopoliittisten etujen valvontaan liitettiin 
metsäpolitiikka järjestön perustamisesta alka
en. Liitto teki vuonna 1925 aloitteen kuusikui
tupuun vientiä rajoittavan säännöstelyn tarpeel
lisuuden selvittämiseksi (Poukka 1968). Aloit
teen taustalla oli kuusikuitupuun niukentumi
nen. Kokonaispoistuman kasvu oli muodostu
massa sulfiittisellun ja hiokkeen tuotannon laa
jentamisen rajoitteeksi. Aloitteen perusteella 
asetettu komitea päätyi suosittamaan paperi
puun vapaan viennin sallimista. Se perusteli 
viennin vapautta mm. sillä, että vienti lisäsi 
raakapuun kysyntää ja edisti epäsuorasti panos
tusta metsänhoitoon. 
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2 Uuden metsäpolitiikan hidas toteutu
minen lamataloudessa 

2.1 Kultapariteetista luopuminen ja elvytyksen 
talouspolitiikka 

Heikentynyt vienti ja epävarmuuden aiheutta
ma diskonttokoron nousu käynnistivät lasku
suhdanteen Suomen taloudessa vuonna 1928 
(Pekkarinen et al. 1984). Rakentamisen ja 
pankkitoiminnan ylikuumeneminen lisäsivät 
edelleen suhdannekäänteen nopeutta (Hjerppe 
et. al. 1993). Suuret sahat vähensivät tuotanto
aan ja tuotantokustannuksiaan voimakkaasti 
kyetäkseen toimimaan vuonna 1929 tapahtu
neen pörssiromahduksen lamauttamilla vienti
markkinoilla (Ahvenainen 1984). Sahayritykset 
solmivat kansainvälisiä kartellisopimuksia tuo
tannon rajoittamiseksi estääkseen sahatavaran 
vientihintojen romahduksen. Finanssipolitiikka 
oli Suomessa uusklassista vuodesta 1928 alka
neella pulakaudella. Yksityisten yritysten kan
nattavuutta tuettiin yritysverotusta keventämäl
lä ja vientimahdollisuuksia parantamalla. Val
tion menoja karsittiin verokertymän pienenty
esssä budjettitasapainon aikaansaamiseksi. 

Metsäteollisuustuotteiden kysynnän pie
nenemiseen vastattiin sopeuttamalla ensisijai
sesti tuotantopanosten hintoja. Tukkipuun kes
kikantohinnat yksityismetsien puukaupassa oli
vat vuonna 1932 enää puolet vuoden 1929 ta
sosta (Ahvenainen 1976 ). Vuonna 1934 perus
tettu suhdannerahasto ja talouspoliittinen neu
vottelukunta edustivat uusklassisen talouspoli
tiikan vastausta vaateisiin finanssipolitiikan te
hostamiseksi. Finanssipolitiikassa käytetyt se
lektiiviset elvytystoimet lamasta irtautumiseksi 
jäivät kokeiluiksi 1930-luvulla (Pekkarinen et 
al. 1984). Talouspolitiikan mahdollisuudet ky
synnän elvyttämisessä nostettiin esille Ruotsin 
esimerkin mukaisesti talouslaman pitkittyessä. 
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Vuonna 1928 asetetun taloudellisen neuvotte
lukunnan selvitys ja toimenpidesuositukset jul
kaistiin vuonna 1929 talouspoliittisen ohjelman 
muodossa (Kalela 1987). Neuvottelukunta suo
sitti passiivisen finanssipolitiikan jatkamista ja 
laajaa verojen kevennysohjelmaa, jossa paino
piste on yritysten veroissa (Pekkarinen et al. 
1984). Julkisten menojen leikkaamiseksi esitet
tiin tuottamattomien julkisen vallan sijoitusten 
karsimista sekä lainarahoitusta verovarojen si
jasta tuottavien hankkeiden rahoituksessa. 

2.2 Edistyvän metsätalouden kannustaminen fi
nanssipolitiikan perusteisiin 

Metsätalouden lausunnossa taloudelliselle neu
vottelukunnalle tuotiin esille yksityismetsälaki-
komiteassa 1922 rajatut metsätalouden 
kehitystavoitteet. 1 Lausunnon suositukset 
puuntuotannon edistämiseksi toteutettiin yksi
tyismetsälain uudistuksissa, jotka tukivat valit
tua finanssipolitiikan linjaa (Näkökohtia ... 
1929). Samalla lausunto toimi avauksena met-

1 Yksityismetsälakikomitean metsäpoliittisessa oh
jelmassa olivat toimenpiteinä mm. soiden ojituksen 
lisääminen, vajaatuotttoisten alueiden uudistaminen, 
puulajivaihdot, hakamaiden istuttaminen metsän
kasvulle, harvennushakkuiden toimeenpano, toi
menpiteet uudistamisen vahnistamiselle sekä metsi
en ikäjakautuman korjaaminen. Puun käytön tehos
tamisen toimenpiteiksi esitettiin jätepuun tehostet
tua käyttöä, puun parempaa talteenottoa hakkuissa 
sekä raakapuun viennin rajoittamista. Metsätalou
dellisen osuustoiminnan kehittämistä esitettiin puu
kaupallisen toiminnan kehittämisen perustaksi. Sii
nä erityisinä kehityskohteina eriteltiin puunmyyntie
rien järjestelyn tehostaminen, metsänhoitoyhdistys
ten yhteismyyntien organisoinnin kannustaminen 
sekä metsänhoitolautakuntien resurssien lisääminen 
metsätaloudellisen neuvonnan tehostamiseksi (Nä
kökohtia 1929). 
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säpolitiikan tavoitteiden sisällyttämisessä ylei
seen talouspolitiikkaan. 

Metsätalouden neuvonta organisoitiin pai
kallisella tasolla metsänhoitoyhdistyksille. 
Metsänhoidon edistämiskomitea ehdotti vuon
na 1937 metsänhoitoyhdistysten pysyttämistä 
vapaaehtoispohjaisina ja toimintaa rahoitetta
vaksi metsänhoitomaksuin. Metsänhoitoyhdis
tysten toiminnan rahoituksen käynnistyminen 
ja laman aikana virinnyt yhdistysten kautta hoi
dettu puun yhteismyyntitoiminta selittänevät 
osaltaan yhdistysten maaran lisäystä 
1930-luvulla (Palosuo 1982, Väänänen 1987). 

2.3 Uusi aloite raakapuun viennin rajoittami
seksi 

Markka devalvoitiin kultakannasta luopumisen 
yhteydessä vuonna 1931. Devalvaatio paransi 
sekä metsäteollisuuden että raakapuun viennin 
kilpailukykyä. Kantohinnat kohosivat, ja 
kuusikuitupuun reaalihinta ylitti aiemman 
huippuhinnan vuonna 1937. Sahatavaran vien
nin huippuvuoden 1927 jälkeen mekaanisen 
metsäteollisuuden puunkäyttö vakiintui 12,5 
miljoonan kuutiometrin tasolle. Massa- ja pa
periteollisuuden puunkäyttö kasvoi ja se oli 
1930-luvulla lähes 2,5 kertainen 1920-luvun 
tasoon verrattuna. Kuusikuitupuun, joka on 
hiokkeen raaka-aine, niukkuudesta huolestut
tiin uudelleen 1930-luvulla, jolloin sanomaleh
tipaperista tuli metsäteollisuuden viennin laa
jennusten päätuote. Hioke oli sanomalehtipape
rin keskeisin puuraaka-aine. Suomen Puunja
lostusteollisuuden Keskusliitto teki uuden esi
tyksen komitean asettamisesta pohtimaan raa
kapuun vientikysymyksiä (Poukka 1968). Ko
mitea ei antanut varsinaista mietintöä, mutta te
ki viennin vapauden sallivan ratkaisuehdotuk
sen. Ratkaisu oli vapaakauppaa suosivan ta
louspolitiikan linjan mukainen. Raakapuun 



viennin säännöstelyaloitteiden kariuduttua, 
kuusikuitupuuta ostavat yritykset perustivat 
Kuusipaperipuuyhdistyksen. Sen toiminta täh
täsi markkinoiden niukkuuden hallintaan (Ka
hiluoto 19B8, Lindroos 1993) 

3 Metsätalouden päätösautonomian 
säilyttäminen sotatalouden säännöste
lyssä 
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töt osallistuivat julkisen vallan ohella neuvos
ton toimintaan palkkanormien vahvistamiseksi. 
Työrauhakomitea teki ehdotukset työehtosopi
muslaiksi, työriitojen sovittelulaiksi ja laiksi 
työtuomioistuimesta. Uusi lainsäädäntö, joka 
toteutettiin vuonna 1946, noudatti skandinaavi
sessa työrauhalainsäädännössä noudatettuja pe
riaatteita (Mansner 1984). 

3.2 Metsätalouden ja raakapuukaupan sopeut-
3.1 Säännöstely talous sodasta selviytymisen taminen säännöstelyyn 
strategiana 

Sodan puhjetessa marraskuussa 1939 Suomi oli 
heikosti varautunut kriisioloihin. Elintarvike
ja raaka-ainevarastot olivat pienet ja säännöste
lyä oltiin vasta luomassa. Poikkeus olot edellyt
tivät aktiivista suunnittelua ja valtiovarainmi
nisteriöön perustettiin vuonna 1942 kansantalo
usosasto. Valtiovarainministeriö nousi Suomen 
Pankin rinnalle talouspolitiikkaa koordinoivak
si elimeksi ohjesäännön vuodelta 1943 vahvis
taessa sen asemaa (Pekkarinen & Vartiainen 
1993). 

Rahapolitiikka alistettiin kokonaistaloudelli -
selle suunnittelulle ja tavarakauppaa ryhdytiin 
säännöstelemään. Muutos johti säännöstely ta
louteen, jossa Suomen Pankki huolehti sotata
louden edellyttämän tuonnin luottorahoituksen 
järjestämisestä ja valtiontalouden rahoitus ali
jäämät katettiin setelirahoituksella (Rossi 
1947). 

Vuonna 1941 säädetty taloudellinen valtala
ki antoi hallitukselle laajat säännöstelyvaltuu
det vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvoston alai
suuteen perustettiin samana vuonna hintaneu
vosto ohjaamaan hintapolitiikkaa. Palkkojen 
vakauttamiseksi ja työrauhan ratkaisuksi perus
tetun korporatistisen komitean ehdotuksesta 
asetettiin vuonna 1942 väliaikainen palkkaneu
vosto hoitamaan palkkasäännöstelyä. Etujärjes-

Sota-ajan ja sitä seuranneen säännöstelykauden 
poikkeuksellisissa oloissa edunvalvonnan jär
jestöt tehostivat toimintaansa raakapuumarkki
noiden, puunkorjuun ja -kuljetusten alati laa
jentuvassa säännöstelyssä säilyttääkseen pää
tösautonomiaansa. Järjestöjen organisaatioissa 
tuolloin tehdyt muutokset jäivät pysyviksi ja 
ovat osittain edelleen voimassa. Puuvaltuus
kunnasta, joksi vapaaehtoisen puukaupan te
hostamiseksi asetettu paperipuuvaltuuskunta 
laajeni vuonna 1941, tuli metsä- ja puutalouden 
institutionaalisen säätelyn ylin elin. Maatalous
tuottajain Keskusliittossa perustettiin metsäval
tuuskunta vuonna 1942 ja Suomen Puunjalos
tusteollisuuden Keskusliitossa metsäpoliittinen 
osasto sekä -valiokunta samana vuonna Puu
valtuuskunnan korporatistiseen tOImmtaan 
osallistumisen tehostamiseksi (Poukka 1968, 

. Väänänen 1987). 
Metsäkauppaneuvottelukunta johti vapaaeh

toisuuteen perustunutta raakapuukauppaa vuo
sina 1942--43. Vuosina 1943--44 toteutettu kes
kusyhteisöjärjestelmä perustui valtakunnan 
metsätyöpäällikön esitykseen puunhankinnan 
johdon keskittämisestä julkiselle vallalle. Raa
kapuun kauppa pysyi säännöstelyn ulkopuolel
la kuitenkin sodan päättymiseen saakka. Va
paaehtoiset hintasopimukset korvattiin valtion
neuvoston määräämillä hintanormeilla puuneu-
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vottelukunnan tultua metsäkauppaneuvottelu
kunnan tilalle vuosina 1944-45 (Lindroos 
1993). 

4 Metsäpolitiikka teollistamista edistä
vässä jinanssipolitiikassa 1950- luvulla 

4.1 Sotakorvaukset ja tavarakaupan säännöste
lystä vapauttaminen 

Sodan päätyttyä talouteen jäi monikerroksinen 
valtion ja edunvalvonnan järjestöjen korporatii
visen hallinnon verkko, jonka perinnöksi jäi ai
empaa suurempi valtiokeskeisyys sekä julkisen 
talouden roolia korostanut talouspolitiikka. Ta
louspolitiikassa yhdistettiin säännöstelytalou
den ja markkinatalouden positiivisia elementte
jä. Finanssipolitiikka aktivoitui ja valtion me
notalouden suunnittelu ulotettiin yli vuositasa
painon (Waris 1947, Tarkka 1990). Ammatti
yhdistysliike oli voimakas ja aloitteellinen so
taa edeltäneeseen aikaan verrattuna. 

Kielteiset kokemukset rahoitusmarkkinoilla 
aiheuttivat sen, että markka sidottiin kiinteiden 
valuuttakurssien järjestelmään vuonna 1948 
(Tarkka 1988). Matalaa investointiastetta elvy
tettiin budjettirahoitukseen perustuvilla julkis
ten vallan investoinneilla. Massa- ja paperiteol
lisuuden laajennukset tehtiin pääosin valtio
enemmistöisissä yhtiöissä kohdistaen laajen
nukset tuotantoon, jossa voitiin käyttää män
nyn kuitupuumittaista reserviä. 

Panoshinnoista kulkevaa inflaatiota torjut
tiin suhdannerahaston korvanneilla vientimak-

1 Vuodesta 1951 alkaen kerättyjä pidätyksiä ja mak
suja käytettiin vientiteollisuuden investointien rahoi
tuksen lisäksi myös metsätalouden edistämiseen. 
Vientimaksut tulivat lakiin perustuviksi vuoden 
1957 devalvaation yhteydessä, jolloin luonnonvaro
jen käytön edistämisestä tehtiin varojen pysyvä 
käyttökohde. 

324 

suilla ja -talletuksilla1
• Kysyntäinflaation, jota 

ekspansiivinen finanssipolitiikka lisäsi, hallin
taan suunniteltiin laajoja vakautusohjelmia. Ne 
jäivät toteutumatta vuoden 1951 tasapaino-oh
jelmaa lukuunottamatta. Palkkoja ja hintoja 
koskenut linnarauhasopimus ja tasapaino-oh
jelma joutuivat vaikeuksiin Korean vientisuh
danteen yhteydessä (Mansner 1984? Vakau
tussopimuksen purkauduttua vuonna 1955, 
ajauduttiin yleislakkoon maaliskuussa 1956. 
Kilpailijamaita nopeampi inflaatio "heikensi 
viennin kilpailukykyä ja markka devalvoitiin 
vuonna 1957. 

Talousneuvosto perustettiin lokakuussa 
1946. Sen tehtäväksi määriteltiin tuotannon ja 
elintason kohottaminen sekä talouselämän kai
kinpuolista kehittämistä edistävien suunnitel
mien tekeminen. Neuvostosta tuli korkein aree
na, jolla etujärjestöt osallistuivat talouden va
kauttamiseen tähdänneen talouspolitiikan val
misteluun. Talousneuvoston vaikutus jäi tässä 
vaiheessa vähäiseksi kuten aiempienkin vastaa
vien hallituksen ja edunvalvonnan organisaati
oiden yhteistyöinstituutioiden (Pekkarinen & 
Vartiainen 1993). 

4.2 Raakapuun niukkuus metsäteollisuuden 
laajennusinvestointien rajoitteeksi 

Teollisuustuotannon laajentamiseen ja moni
puolistamiseen tähtäävää julkista tukipolitiik
kaa valmisteltiin pääosin tavanomaisena komi
teatyönä 1950-luvulla. Riittämättömät raaka
puuvarat tuotiin esille metsäteollisuuden laa
jennusinvestointien rajoitteena useissa komite-

2 Palkkojen säännöstelystä luovuttiin vuonna 1950. 
Päätös oli ehdollinen ja edellytti syntyneen F-sopi
muksen aikaansamista edunvalvonnan järjestöjen 
välillä (Mansner 1984). 



oissaja työryhmissä1
• Talouden pitkän ajan ke

hitysmahdollisuuksia selvittäneen komitean 
mietinnössä 1950-luvun lopussa metsäteolli
suuden kapasiteetin kasvattamisen mahdolli
suudet todettiin aiempaakin vähäisemmiksi. 

4.3 Laajenevasti edistyvän metsätalouden pää
määrät 

Luonnonmukaista metsänhoitoa edistävää met
säpolitiikkaa ei pidetty enää riittävänä ja met
sätalouden puuntuotannon laajentamis- ja te
hostamistarpeita perusteltiin kasvavalla teolli
suuden puu tarpeella. Hakkuiden suuntaamisen 
sekä metsänhoidon edistämisen ohella esitettiin 
laajamittaista lannoitus- ja maanparannustoi
mintaa sekä turvemaiden ottoa puuntuotantoon. 
Metsätalouden suunnittelukomitea esitti 1960-
luvun alussa investointeja metsämaan alan suu
rentamiseksi sekä vajaatuottoisten metsien 
puuntuotoskyvyn lisäämiseksi. Puuston kasvua 
lisäävien investointien pääteltiin lisäävän hak
kuumahdollisuuksia välittömästi (Komitean
mietintö 1961:1, Linnamies 1970). Samanai
kaisesti toiminut maatalouskomitea ehdotti uu
disraivauspalkkioiden sijasta julkista tukea 
metsänparannukseen Pohjois-Suomen viljelijä
väestön työllisyys- ja toimeentuloedellytysten 
parantamiseksi. Maatalouskomitean esittämän 
metsäinvestointien ohjelman kokonaistyölli-

1 Vuonna 1951 annetun Teollistamiskomitean mie
tinnön metsäasiantuntijalausunnon mukaan uuden 
kapasiteetin edellyttämiä havupuun hakkuumahdol
lisuuksia oli vain Pohjois-Suomessa (erityisesti män
tykuitupuu ja sen lisäksi koivu, jonka hakkuita oli 
mahdollista lisätä myös maan muissa osissa). Talo
uspoliittisen suunnitteluneuvoston perusohjelmassa 
vuodelta 1953 Itä-Suomen metsälautakuntien alueel
la pääteltiin olevan käyttämättömiä männyn hakkuu
mahdollisuuksia alueilla, jotka oli aiemmissa laskel
missa luettu hakkuiden nollarajan takaisiksi. 

Pekka OlIonqvist 

syysvaikutukseksi vuoteen 1966 mennessä ar
vioitu 36 000 henkilöä oli yli kolminkertainen 
metsätalouden suunnittelukomitean ehdotuksen 
työllisyysvaikutukseen verrattuna. 

Laajenevasti edistyvän metsätalouden met
säpolitiikka käynnistettiin vapaaehtoistyönä. 
Kertaluonteinen, metsänomistajien valistami
seen perustunut metsämarssi vuosina 1961-65 
merkitsi metsänviljelyn läpimurtoa uudistamis
tapana yksityismetsissä (Jänterä 1982). Mars
sin viljely tulos ylitti kolminkertaisesti normaa
livuoden tason. 

4.4 Kantohintojen säännöstelyn purkaminen 

Tavarakaupan säännöstely jatkui useita vuosia 
sodan jälkeen. Sosiaaliministeriön alaisuuteen 
perustettiin vuonna 1945 hinta- ja palkkaneu
vosto. Neuvoston, johon työmarkkinajärjestö
jen edustajat osallistuivat, tehtävä oli hintojen 
ja palkkojen säännöstely (Myllymäki 1979). 
Hintojen säännöstelyä jatkettiin ensisijaisesti 
tuotteiden eikä raaka-aineiden osalta. Säännös
tely kohdistettiin kuitenkin kantohintoihin ja 
kansanhuoltoministeriö vahvisti hakkuuohjel
mat ja raakapuun hinnat hakkuuvuosille 
1945/46 ja 1946/47. 

Palkkasäännöstelystä luopumista suunnitel
tiin ensimmäisen kerran vuonna 1948. Kolmi
kantatyöllä ei kuitenkaan saatu aikaan sopi
musta, jolloin hinta- ja palkkaneuvosto jatkoi 
palkkasäännöstelyä (Mansner 1984). Puukau
passa vapauduttiin säännöstelystä kun Suomen 
Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto ja Maa
taloustuottajain Keskusliitto sopivat kantohin
tasuosituksen hankkuuvuodelle 1947/48. Se tu
li voimaan lain puunsaannin turvaamisesta 
päättyessä ja kattoi koko maan. Sopimuksen 
ulkopuolelle jäivät vain koivu ja halot (Kahi
luoto 1988). Vapaaehtoinen sopimus jäi yksi
vuoti seksi jatkamisen käytyä mahdottomaksi 
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Korean suhdanteen kuumentamilla puumark
kinoilla l

. 

5 Metsäinvestointien kannusteet kasvua 
korostavassa talouspolitiikassa 
1960-luvulla 

5.1 Kokonaistaloudellinen suunnittelu erillis
toimien tilalle suhdannepolitiikassa 

Säännöstely korvattiin vapaaehtoisilla korpora
tistisilla instituutioilla talouspolitiikan suunni
telmallisuuden lisääntyessä. Suunnitelmallisuus 
tuli esille myös valtion tulo- ja menotalouden 
aikajänteen kasvussa. Julkisen vallan käyttöön 
kehitetty säätely järjestelmä edusti uutta sekata
loutta, jota kehitettiin muista teollisuusmaista, 
erityisesti Hollannista ja Ruotsista saatujen ko
kemusten perusteella. Aktiivisen suhdannepoli
tiikan valmisteluun omaksuttiin pitkän ja 
keskipitkän ajan suunnittelun instituutiota. Ta
louspolitiikan koordinoitu suunnittelu, joka 
tuotiin esiin talousohjelmakomitean mietinnös
sä 1950-luvun lopussa, sai konkreettisen sisäl
lön finanssisuunnittelukomitean mietinnössä. 
Talousneuvosto nostettiin uuden politiikan val
mistelun instituutioksi ja siitä tuli korporatisti
sen hallinnon talouspolitiikan korkein areena 
1960-luvun alussa (Nousiainen 1964). Suhdan
nevaihtelut vaimentuivat, mutta Suomen talous 
oli korkeana säilyneen investointiasteen vaiku
tuksesta useimpia teollisuusmaita epävakaampi 
(Pekkarinen & Vartiainen 1993). Suhdanne
vaihteluita pyrittiin tasaamaan edelleen vienti-

1 Puutavaralajeittainen toteutettu raakapuun ostojen 
osalukujärjestelmä toimi vesistöpohjaisella maan
tieteellisellä jaolla. Se sekä vuonna 1947 perustetut 
Teollisuuden Paperipuuyhdistys ja Koivukeskus jat
koivat sota- ajan instituutioiden rakenteella (Kahi
luoto 1988). 
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maksuilla ja muilla valikoivilla talouspolitiikan 
erityistoimilla. Investointitoiminta oli voima
kasta pääomavaltaisessa teollisuustuotannossa 
ja erityisesti valtionyhtiöissä 1960-luvulla 
(Tarkka 1988, inflaatiovaikutuksista ks. Dah
men 1984). Korkeana säilyneen inflaatioalttiu
den korjaamiseksi ryhdyttiin kehittämään tulo
politiikkaa 1960-luvun lopulla (Paunio 1977, 
Paunio 1978, Pekkarinen & Vartiainen 1993). 
Vientiteollisuuden toimialojen kasvun ja kil
pailukyvyn rakenteelliset edellytykset tulivat 
etualalle talouspolitiikassa. Investointien rahoi
tusperustan laajentamiseksi perustettiin 
eritysluottolaitoksia2

• 

5.2 Suunnittelu ja tulopolitiikka talouspolitii
kan perusteisiin 

Talousneuvoston vuonna 1964 tuottamassa pit
kän aikavälin talouspoliittisen kasvuohjelmassa 
massa- ja paperiteollisuus sekä metsäteollisuut
ta palveleva metalliteollisuus nostettiin avoi
men sektorin avaintoimialoiksi (Komiteamie
tintö 1964: A16, Tiihonen 1990). Raakapuun 
absoluuttinen niukkuus tuli kuitenkin esteeksi 
massa- ja paperiteollisuuden laajentamiselle. 
Hakkuureservit oli jo otettu käyttöön 1960 -lu
vulle tultaessa (Kuva 1). 3 

Matala reaalikorko paransi pääomavaltaisten 
toimialojen investointien kannattavuutta ja 
kannusti vientiyrityksiä ulkomaiseen velkaan-

2 Erityisluottolaitoksista Teollistamisrahasto Oy or
ganisoitiin Suomen Pankin aloitteesta uuden teolli
suuden rahoitusyksiköksi, Mortage Bank of Finland 
toimi Suomen Pankin yhteydessä ja Suomen Vienti
luotto Oy:stä tuli valtioenemmistöinen vuonna 1962. 

3 Kokonaispoistuma teolliseen käyttöön on se osa 
metsistä hakatusta puusta, joka käytetään teollisuu
den raakapuuna. Kokonaispoistumaan sisällytetään 
mm. metsätähde, kuljetushävikit sekä metsien suoje
luun perustuvat korjaustekijät. 
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Kuvio 1. Puuston vuotuinen kasvu sekä kokonaispoistuma jaettuina teolliseen ja ei-teolliseen käyttöön kym

menvuotisjaksoilla v. 1920-89 sekä 1990-95. Kuvassa on teollisuuden raakapuun suhteellinen niukkuus 

määritelty kasvun ja teollisuus käyttöä vastaavan kokonaispoistuman erotuksena. Absouuttinen niukkuus on 

määritelty kasvun ja kokonaispoistuman (teolliseen ja ei- teolliseen käyttöön) erotuksena 

lähde: Sevola 1993. 
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tumiseen. Painopiste investointien kotimaisessa 
rahoituksessa siirtyi yksityiseen pääomanmuo
dostukseen, jossa erityisesti työeläkkeiden ra
hastoitujen varojen takaisinlainaus kasvoi no
peasti. Suomen Pankin talouspoliittinen aktiivi
suus laajeni toisaalta finanssipolitiikan alueelle 
normaalisti luettuihin toimintoihin ja toisaalta 
uusien eritysluottolaitosten organisointiin. Pan
kin pääjohtajan Klaus Wariksen vakauttamis
ohjelma vuonna 1963 oli eräs näkyvimmistä 
uuden talouspoliittisen suuntautumisen 
avauksista 1• 

Tulopolitiikka kytkeytyi aktiivisen finanssi-

1960-69 1970-79 1980-89 1990-95 
Vuosikymmen 

politiikan osaksi. Tulopolitiikassa pyrittiin kes
kitetyn talouspoliittisen säätelyn laajentami
seen sekä raha- ja finanssipolitiikan koordi
nointiin tulopolitiikan kanssa. Edunvalvonnan 
järjestöt tavoittelivat tulopolitiikan piiriin mm. 
sosiaalipoliittisia ratkaisuja, maataloustuloa, 

1 Erik Dahmen laati pankin aloitteesta asiantuntija
arvion Suomen taloudellisesta kehityksestä ja ta
louspolitiikasta vuonna 1963. Dahmenin politiikka
suosituksissa devalvaatiosyklistä irtautuminen näh
tiin mahdolliseksi kotimaista kustannustasoa sääte
levillä sopimuksilla perinteisen rahapolitiikan kei
nojen sijasta (Dahmen 1963). 
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raakapuun markkinakysymyksiä, pääomatuloj a 
sekä hintapolitiikkaa. Talousneuvosto esitteli 
tulopolitiikan tavoitteet vuonna 1967 ilmesty
neessä mietinnössä. Suomalaisen tulopolitiikan 
instituutioiden kehitys noudatti kyseisen mie
tinnön suosituksia (Kyntäjä 1993). 

5.3 Metsäinvestointien julkisen tuen laajenta
minen ja rahoitus 

Metsäteollisuuden jalostuskapasiteetin laajen-

taminen edellytti puuntarjonnan vahvistumista. 
Talousneuvostolle tehdyssä asiantuntijaselvi
tyksessä esitettiin puuntuotannon laajentamisen 
yksityiskohtainen tavoiteohjelma. Ohjelma kir
jasi mesätalouden suunnittelukomiteassa esite
tyt investoinnit puuraaka-aineen tuotannon 
laajentamiseksi 1. Ohjelma kytki metsätalouden 
investointien julkisen tuen laajentamisen osaksi 
pitkän aikavälin talouspoliittista kasvuohjelmaa 
(Ervasti et al.1964). Poliittisella areenalla ei 
löytynyt edellyo/ksiä julkisten tukien lisäyksel-

Kuva 2 Metsänhoito- ja perusparannustöiden reaaliset kokonaiskustannukset vuosina 1963-94 sekä metsäta

louden kehittämisohjelmiin sisällytettyjen metsänparannuksen työohjelmien kokonaispanostus 
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1 Puuntuotannon tehostamisohjelma rakentui metsätalouden suunittelukomitean ohjelmassa (HKLN- suunni
te) sekä maatalouskomitean maaseudun työllistämisohjelmassa (Teho- ohjelma) määriteltyihin puuntuotan
toinvestointeihin ja työtavoitteisiin. 
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le metsäinvestointien tuki- ja kannusterahoituk
sessa (Kuusela 1993, Korhonen 1990). 

Kuvassa 2 on esitetty puuntuotannon tehos
tamisen kokonaispanostus vuosina 1963-93. 
Kokonaispanostus kaksinkertaistui Mera-ohjel
mien kaudella vuosina 1965-75. 

Vuonna 1964 perustetun metsäinvestointien 
epävirallisen rahoitustoimikunnan (Mera-toi
mikunta) ensimmäisessä metsätalouden inves
tointiohjelmassa (Mera 1,1965-70) rahoituspe
rustaa laajennettiin uusilla rahoituslähteillä1

• 

Metsänparannuksen julkisen tuen lisäys suun
nattiin siten, että tukirahoituksen hankkeiden 
erilliskannattavuus oli pääomamarkkinoiden 
yleisen tuottavaatimuksen mukainen. Inves
tointien rahoitusohjelmassa metsänparannus
henkilöstön määrä yli kaksinkertaistui (Tuokko 
1992). Rahoitustoimikunnan korjatussa ohjel
massa lisättiin ojituksen, tienrakennuksen ja 
varsinkin metsänlannoituksen tavoitteita enti
sestään (Mera II, 1966-70). Ohjelmaa rahoitet
tiin mm. vuoden 1967 devalvaation vientimak
suvaroilla. 

Suomen Pankin aloitteesta yritystoiminnan 
rahoitusperusteita kehitettiin osana rakennepo
liittisen suunnittelun aktivoitumista 1960-luvun 
puolivälissä2

• Aloite Suomen Pankin vetäyty
miseksi metsänparannuksen rahoitustoimikun
nan työstä kolmannen rahoitusohjelman val-

1 Mera 1 ohjelman rahoitukseen saatiin obligaatio
laina arvoltaan 1 miljardia markkaa kotimaisilta 
pankeilta. Lisäys nosti metsänparannuksen koko
naisrahoituksen 420 miljonan markan vuositasolle 
vuonna 1968. 

2 Suomen Pankin omistukseen ja hallintaan perustet
tiin SITRA vuonna 1967. Samana vuonna pankista 
tuli Sponsor Oy:n, jonka tehtävä oli tuoteideoiden ja 
keksintöjen riskirahoitus, pääomistaja ja pankki 
osallistui Teollistamisrahasto Oy:n osakepääoman 
korotukseen. 
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mistelun alkaessa vuonna 1966 voidaan nähdä 
osana yleistä linjanmuutosta pankin vetäytymi
sessä finanssipolitiikasta, mutta myös tyyty
mättömyytenä markkinaehtoja lievempien ra
hoitusehtojen soveltamisesta metsäinvestoin
neissa (Palosuo 1979, Eriksson 1993). 

Keskusmetsäseurat muutettiin keskusmetsä
lautakunniksi ja metsänhoitolautakunnat piiri
metsälautakunniksi vuonna 1967, jolloin lauta
kunnille delegoitiin metsänhoitoyhdistysten 
ohjaus ja valvonta. Muutos virallisti metsän
hoitoyhdistysten aseman neuvontaj ärjestelmäs
sä. 

5.4 Kantohintasuositukset suunnitelmallisuu
den ja palkkojen sopimusjärjestelmän kehitys
työn ulkopuolella 

Hinta- ja palkkaneuvosto päätti hinnoista ja 
palkoista vuosittain hyväksytyn valtuuslain 
mukaisesti. Keskitettyjen palkkasopimusten 
perustaksi otettiin vuonna 1960 SAK:n ja 
STK:n välillä solmittu runkosopimus, minkä 
jälkeen järjestöt solmivat keskitetyn työehtoso
pimuksen vuodesta 1961 eteenpäin lähes vuo
sittain. Palkkojen korotusten indeksisidonnai
suudesta luovuttiin vuonna 1967. Vastavaa 
muutosta ei aluksi tapahtunut kantohintojen 
osalta. Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes
kusliitossa perustettiin puukaupan kehitystyö
ryhmä (Lehtiön toimikunta) vuonna 1960. Ke
hitystyöryhmä teki useita puukaupan ja hankin
nan kehittämisratkaisuja, jotka olivat teknisinä 
edellytyksinä puutavaralajien kaupasta leimik
kopohjaiseen kauppatapaan siirtymiselle. Sa
malla luotiin edellytyksiä Teollisuuden Paperi
puuyhdistyksen jäsenyritysten väliselle puu
kaupan sisäiselle sopimukselle vuonna 1964 
(Kahiluoto 1988). Sopimus edelsi ensimmäistä 
kuitupuun hintasuositussopimusta hakkuuvuo
delle 1964/65. 
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Raakapuun markkinakysymyksiä esitettiin 
otettavaksi tulopolitiikan piiriin Talousneuvos
ton vuoden 1964 kasvupoliittisessa mietinnös
sä. Ehdotus, joka merkitsi uhkaa raakapuukau
pan sisäiselle päätösautonomialIe, torjuttiinjär
jestöjen välisellä perussopimuksella hintasuosi
tusten kehittämisestä vuonna 1964. Hakkuu
vuodelle 1964/65 solmittu hintasuositussopi
mus mahdollisti kantohintojen pitämisen tulo
politiikan ulkopuolella (Kahiluoto 1988)~ Pe
russopimuksessa sovittiin mm. neuvottelujen 
käymisestä vain sopimusosapuolten kesken se
kä erimielisyyksien käsittelystä keskinäisin 
neuvotteluin 1. Ristiriitojen hallintaan sovittiin 
tarvittaessa perustettavaksi kolmijäseninen so
vitteluelin, jonka ulkopuolisen jäsenen nimitti 
Keskuskauppakamari. Hintasuositusten kehit
tämistyö Maataloustuottajain Keskusliiton met
sävaltuuskunnan ja Suomen Puunjalostusteolli
suuden Keskusliiton välillä vauhdittui uudel
leen vuonna 1968. Raakapuun hinnat pysyivät 
työmarkkina- ja vakautussopimusten ulkopuo
lella ensimmäisestä, vuonna 1968 solmitusta 
Liinamaa 1 sopimuksesta alkaen (Sauli 1987). 

6 Metsätalous laajentuvan tulopolitii
kan ulkopuolelle 1970-luvulla 

6.1 Alue- ja tulopolitiikan korostuminen kan
sainvälisen kaupan epävarmuuteen sopeutumi
sessa 

Länsi- Euroopan teollistuneissa maissa jatket
tiin ekspansiivista finanssipolitiikkaa 1970- lu
vun alkuvuosiin saakka. Teollistuneiden mai
den talouspolitiikka sopeutettiin hidastuvaan 
kokonaiskysynnän kasvuun 1970-luvulle tulta-

I Raakapuun hinta- ja myyntisuosituksen aikaansaa
minen oli sisällytetty vuonna 1968, nimitetyn halli
tuksen hallitusohjelmaan (Puoskari 1992). 
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essa. Vuonna 1971 luovuttiin dollarin kiinteäs
tä kultahinnasta, joka oli ollut kansainvälisen 
kaupan normina 1940-luvulta alkaen. Koko
naistuotannon kasvuvauhti hidastui kahteen 
prosenttiin vuonna 1973 puhjenneen öljykriisin 
seurauksena OECD-maissa ja niiden yhteenlas
kettu bruttokansantuote supistui vuonna 1975 
ensimmäisen kerran järjestön perustamisen jäl
keen (Korpinen 1985). Täystyöllisyyden ta
voittelusta luovuttiin yleisesti yhteenlasketun 
työttömyyden ylitettyä 15 miljoonan rajan 
OECD-maissa. Energian hinnan nousu ja sitä 
seurannut muiden tuotantopanosten kallistumi
nen heikensivät tuotannon taloudellista kannat
tavuutta ja hillitsivät investointeja erityisesti 
energiaintensii visillä toimialoilla. 

Markan arvo heikkeni dollarin devalvoinnin 
yhteydessä vuonna 1972 ja metsätuotteiden 
maailmanmarkkinoiden kysynnän heikkenemi
nen pienensi Suomen kokonaisvientiä. Vaihto
taseen alijäämä kasvoi ja inflaatio jatkui voi
makkaana talouden elvytystä varten laaditun 
vakauttamisohjelman toimenpiteistä huolimat
ta. Työttömyys nousi vuoteen 1978 mennessä 
192 000 työttömään, mikä oli enemmän kuin 
koskaan aiemmin (Pekkarinen & Vartiainen 
1993). Kansantalouden avoimen ja suljetun 
sektorin toimialojen eritahtinen kehitys lisäsi 
työttömyyttä ja inflaatiota samanaikaisesti. 

Tulopoliittista järjestelmää toteutettiin etu
järjestöjen ja tasavallan presidentin suoralla 
yhteistyöllä2

• Talousneuvoston rooli talouspoli
tiikassa heikkeni tulopolitiikan vahvistuessa 
(Tiihonen 1990, Puoskari 1992). Talouspolitii-

2 Parlamentaarisen järjestelmän käytännöstä poiken
nut presidentin ja edunvalvontajärjestöjen suoran 
yhteistyön regiimi johti talouspolitiikassa siihen, että 
heikkojen hallitusten tehtäväksi jäi edunvalvontajär
jestöjen tulonjakomallien edellyttämien talouspoli
tiikan muutosten toimeenpano. 



kasta tuli tulopolitiikalle alisteista vuodesta 
1968 solmittuissa keskitetyissä tulosopimuksis
sa. Sopimuksiin liitettiin solidaarinen palkka
politiikka ja matalapalkkasäännökset sekä ta
louspolitiittisia velvoitteita lisänneet laajat sosi
aaliuudistukset (Dahmen 1984). 

Aluepolitiikan ja alueellisen kehittämisen 
laajennukset perustuivat vuoden 1966 kehitys
aluelainsäädäntöön. Yritystoiminnalle myön
nettyjen valtion tukien toimeenpanoon perus
tettiin Kehitysaluerahasto vuonna 1971 (Tervo 
1983, Eskelinen 1989). Kehitysalueiden neu
vottelukunta sihteeristöineen perustettiin vuon
na 19731

• Kehitysalueiden tuki teollisuudelle ja 
yritys toiminnalle perustui ensisijaisesti vero
huojennuksiin ja luottojen korkotukiin. Tukia 
kritisoitiin yrittäyjyyttä heikentävinä (Waris 
1973). 

6.2 Metsänparannuksen julkisen tuen alueelli
set perusteet 

Markkinaehtoinen erilliskannattavuus tuotiiR 
esille metsäinvestointien rahoitustoimikunnan 
esityksessä Maalimanpankille metsänparannus
investointien laajennusten perusteissa. Metsän
omistajien aloitteellisuuden edistämistä koros
tettiin painottamalla lainatukea suorien avus
tusten sijasta (Palosuo 1985). Poliittisella aree
nalla esitettiin soiden ojitusten lisäämist~ julki
sella tuella Pohjois-Pohjanmaalla alueellisin ja 
työllisyysperustein. Maailmanpankin kolman
nen metsänparannusohjelman (Mera III 
1970-75) rahoitukseen myöntämä laina ei ollut 
käytettävissä hankkeisiin pohjoisessa Suomes
sa, mutta pankki salli rinnakkaisen sosiaali- ja 

1 Aluepolitiikassa julkinen tuki laajeni yritysten si
jainninohjaukseen. Samalla aloitettiin valtion laitos
ten hajasijoitus sekä kasvukeskuspolitiikka (Eskeli
nen 1989). 
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työllisyyspolitiikan metsäinvestoinneissa. 2 

6.3 Metsäteollisuuden investointien ulkomaisen 
rahoituksen luvanvaraistaminen 

Metsäteollisuuden tuotantokapasiteetti laajeni 
vaikka raakapuun tarjonta markkinoille säilyi 
niukkana 1970-luvun alussa. Talousneuvoston 
aloitteesta päivitettiin Suomen metsä- ja puuta
louden tuotantomahdollisuuksien ennuste 
vuonna 1969 hakkuumahdollisuuksille sekä 
metsätasee1le vuosille 1970-2015 (Ervasti 
et.al.1969). Ennuste palveli Suomen Pankin ta
voitteita saada aikaan pysyvä säätelyjärjestel
mä puunkäyttöä lisääville metsäteollisuuden 
laajennusinvestoinneille. Lausuntomenettely, 
jossa arvioitiin raakapuun riittävyyttä uusille 
suunnitelluille investoinneille, käynnistyi Met
säteollisuuden Keskusliitossa vuonna 1971. 
Toimivat metsäteollisuusyritykset saivat mah
dollisuuden arvioida uusien kilpailijoiden 
markkinoilletuloa. Lausuntomenettely käynnis
tyi ennen Suomen Pankin tekemää pääoman 
tuontirajoitusten laajennusta 1970-luvun puoli
välissä (Tarkka 1988). 

6.4 Raakapuukaupan sopimukset tulopolitiikan 
ulkopuolelle 

Vuoden 1968 valtuuslaki antoi hallitukselle 
laajat valtuudet hintojen, eräiden maksujen, 
vuokrien ja palkkojen säätelyyn (Myllymäki 
1979). Valtioneuvoston säätelyvaltuudet hinto
jen osalta lievenivät vuoden 1972 valtuuslaissa, 

2 Kolmannen metsänparannusohjelman rahoitukseen 
saatiin Maailmanpankilta 15 vuoden laina vuonna 
1972. Mera-ohjelmien kaudella metsänparannusin
vestointien omarahoitusosuus kasvoi 42 prosentista 
50 prosenttiin samalla kun avustusten osuus koko
naisrahoituksesta aleni 40 prosentista 23 prosenttiin. 
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jonka päätyttyä tilalle säädettiin hintavalvonta
laki vuonna 1973. Laki siirsi valvonnan Elin
keinohallitukselle samalla kun hinta- ja palkka
neuvosto lakkautettiin vuonna 1974. Kantohin
nat jäivät pysyvästi hintasäännöstelyn ulkopuo
lelle kun edunvalvonnan järjestöjen keskinäi-

nen sopimusmenettely otettiin käyttöön vuonna 
19721

• Ostajien ja myyjien järjestöjen välillä 
syntyi hintasuositussopimus tukkipuuta lu
kuunottamatta hakkuuvuosille 1972173 ja 
19731742

• 

Kuvassa 3 on esitetty kantohinnoista voi-

Kuva 3 Tukkipuun ja kuitupuutavaralajien kantohinnat hakkuuvuosilta 1949/50-1994/95, hintasuositussopi

mukset sekä sopimusjärestelmän kehittämiseksi solmitut perussopimukset ja runkosopimukset. 

mk/m3 vuoden 1995 rahana 

400Ti----------~--------, 

300 

200 

100 

o ~ii! i 

~I\:l:;\ ~~\~'O '0\;)\'0\ 'O~\'O'O 1\;)(\\ 1~(\'O '0\;)\'0\ 

Perussopimukset 1964-71 ja runkosopimukset 1980-91 

.. Hintasopimukset, koko maa, kaikki pUlJtavaralajit 

ml Hintasopimukset, alueelliset 

'O~\'O'O ~\;)\~\ ~I>.\~~ 

hakkuuvuosi 

1 Tulopolitiikan kehittämismietinnössä esitettiin puun hintaneuvotteluja samanaikaisiksi tulopoliittisten neu
vottelujen kanssa ja metsätulojen sisällyttämistä tulopoliittiseen järjestelmään. Puumarkkinaosapuolten sopi
musvapaus säilytettiin ilman julkisen vallan osallisuutta. Menettelyä koskeva esitys tehtiin valtiovarainminis
teriön asettamassa toimikunnassa ja se toteutettiin aikanaan järjestöjen välisen, vuoden 1968 kantohintasuosi
tusten kehittämistä koskevan perussopimuksen mukaisena. 

2 Järjestöjen hintasuositussopimusjärjestelmän käyttöönottoa edelsi kaikki puutavaralajit käsittävän ostajien 
järjestön, Teollisuuden Puuyhdistyksen, perustaminen vuonna 1972. Puutavaralajikohtaiset järjestöt sulautet
tin uuteen yhdistykseen. Metsäteollisuus edisti uuden instituution käyttöönottoa palkkaamalla puukaupan 
edunvalvontaa MTK:ssa johtaneita metsäammattilaisia uuteen organisaatioon. 
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massa olleet hintasuositussopimukset sekä so
pimusten kehittämissopimukset. 

Hakkuuvuosien 1973174 sopimusta seurasi 
lähes sopimukseton kausi aina vuoteen 1978 
asti. Sopimuksettomalla kaudella hallitus uhka
si puuttua raakapuun kauppaan kantohintojen 
hallitsemattomien vaihteluiden takia vuosina 
1976 ja 1977 (Kahiluoto 1988, Tiainen 1988). 
Ensimmäinen kaikki puutavaralajit ja koko 
maan kattava hintasuositussopimus syntyi hak
kuuvuodelle 19781791

• 

8 Metsätalous 1980-luvun vakaan kas
vun talouspolitiikan ulkopuolella 

8.1 Vientimarkkinoiden kasvun hidastumiseen 
sopeutuminen 

Raakaöljyn reaalihinnan nousu vuonna 1978 
johti kokonaiskysynnän kasvun hidastumiseen 
teollistuneissa maissa kun energiaintensiiviset 
toimialat joutuivat vaikeuksiin. Syiksi päätel
tiin mm: 1) USA:n kireän rahapolitiikan heijas
tuminen korkeina reaalikorkoina, 2) julkisen 
talouden kasvun hillintä ja suoranainen supista
minen sekä 3) reaalipalkkojen joustamatto
muus alas (Dahmen 1984, Paunio 1987). Brut
tokansantuotteen kasvu asettui useissa teolli
suusmaissa pysyvästi 1960-luvun tasoa alem
mas julkisten menojen leikkausten jäätyä pysy
viksi. 

Valuuttakori-instituutio markan ulkoisen ar
von sopeuttamiseen pienten askelten muutok
silla tehtiin lakiin perustuvaksi vuonna 1977. 
Kansainvälinen noususuhdanne ja markan de-

1 Hintasuositussopimusta edelsi tulopoliittisen virka
miehen vuoden 1977 tulopoliittisissa neuvotteluissa 
tekemä esitys valtoneuvostolle myännettävästä oi
keudesta päättää kantohinnoista hakkuvuonna 
1978179 (Kahiluoto 1988). 
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valvaatiot lisäsivät viennin kilpailukykyä 
1970-luvun lopulla. Vuoden 1979 raakaöljyn 
hinnanousulla oli Suomessa elvyttävä vaikutus 
toisin kuin keskimäärin muissa Euroopan teol
listuneissa maissa. Suomen kansantalous, joka 
oli ollut BKT:n vuosimuutoksella mitattuna 
yksi OECD:n epävakaimpia kansantalouksia, 
muuttui 1980-luvulle tultaessa. Inflaatio ja 
työllisyys pysyivät Suomessa OECD-maiden 
keskiarvon alapuolella koko 1980-luvun. Alue
politiikan, jolla erillinen kehitysaluepolitiikka 
korvattiin 1980-luvun alussa, tukirahoituksen 
piiriin tuli viisi kuudesosaa maan pinta- alasta 
ja kaksi viidesosaa väestöstä. 

Tulopolitiikka korvattiin tulosopimuksilla 
vuoden 1977 valtalain säätämisen jälkeen. Jär
jestöjen edunvalvonnan mahdollisuudet kaven
tuivat kun Valtioneuvoston sisällä nimitettiin 
talouspoliittinen ministerivaliokunta talouspoli
tiikan suunnittelua varten. Talousneuvostosta 
tuli uudelleen edunvalvonnan järjestöjen ja hal
lituksen välisen yhteistyön ylin instituutio, kun 
järjestöjen edustus palautettiin puheenjohtajien 
tasolle. 

Vuoden 1977 hallitusohjelmassa painotettiin 
luonnonvarojen käyttöä edistävää kasvupoli
tiikkaa ja vientiteollisuuden toimintamahdolli
suuksien edistäminen tuli talouspolitiikan eri
tyiskohteeksi (Myllymäki 1982). Kauppa- ja 
teollisuusministeriön sekä Metsäteollisuuden 
Keskusliiton tilauksesta tehdyssä tutkimukses
sa metsäteollisuuden kansainvälisen kilpailu
kyvyn edellytyksistä tarkasteltiin 1) valmiiden 
tuotteiden markkina- ja kuljetuskysymyksiä, 2) 
puuraaka-aineen saatavuutta, 3) hintakilpailu
kykyä, 4) tuottavuutta sekä 5) toimialan raken
netta erikseen. Raakapuun riittämätön tarjonta 
pääteltiin metsäteollisuuden uuden kapasiteetin 
investointimahdollisuuksien rajoitteeksi (Pöyry 
1979, Keipi et al. 1980). 

Suomen Pankin finanssipolitiittinen aktiivi-
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suus elpyi 1970-luvun lopulla. Metsäteollisuus 
tuli esiin avoimen sektorin avaintoimialana 
Erik Dahmenin Suomen Pankin aloitteesta laa
timassa päivitetyssä arviossa Suomen talouden 
kehityksestä ja muutospaineista vuonna 1984 
(Dahmen 1984). Dahmen ennusti kotimaisen 
puuntarjonnan pienentyvän puustamaksukyvyn 
alentuessa ilman puuntarjontaa vahvistavia 
metsäpolitiikan muutoksia. Kotimaisen inflaa
tion hallinta oli arvion mukaan pienen avoimen 
kansantalouden vakaan kehityksen ehto muut
tuvien valuuttakurssien maailmankaupan olo
suhteissa. 

8.2 Alueellinen ja tilakohtainen hakkuumah
dollisuuksien käytön tasaaminen 

Yksityismetsien hakkuumahdollisuuksien käy
tön epätasainen jakautuminen tuotiin esille 
metsäpolitiikan kehittämisen ongelmana 
1970-luvulla (Järveläinen 1974). Myöhemmin 
vuonna 1981 metsätalouskomitea laati laajan 
ehdotuksen metsäpolitiikan perusteiden uusi
miseksi (Komiteamietintö 1981 :67) 1. Metsäta
louden alueellisen päätösvallan lisäystä mer
kinnyt ehdotus piirimetsälautakuntien ja met
sänparannuspiirien yhdistämiseksi oli yhden
suuntainen harjoitetun aktiivisen aluepolitiikan 
ja talouspolitiikan alueellisen kehittämistavoit
teiden kanssa. Ehdotus kaikkia metsiä käsitte
leväksi metsälaiksi toisti metsänhoitoyhdistys
lakikomiteassa kymmenen vuotta aiemmin teh-

1 Komitean ensimmäinen ehdotus koski metsävero
tuksen kannustevaikutusten kohtaannon parantamis
ta vähennys oikeuksien tilakohtaistamisella sekä 
käyttämättömien hakkuumahdollisuuksien negatiivi
silla verokorjauksilla. Komitean toisessa mietinnös
sä muotoiltiin puuntuotantoa edistäviä kannusteita 
sekä keinoja alueellisen ja tilakohtaisen suunnittel
mallisuuden lisäämiseksi hakkuumahdollisuuksien 
käytössä. 
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tyjä linjauksia samoinkuin esitys parlamentaa
risen metsäneuvoston perustamiseksi metsäta
louden neuvottelukunnan sijaan. Metsäneuvos
to olisi lisännyt metsätalouden sisäistä pää
tösautonomiaa sekä maa- ja metsätalousminis
teriön virkatyöhön että yleisemmin talouden 
muihin sektoreihin nähden. 

Metsätaloskomitean ehdotusten toimeenpa
non edellyttämän ohjelmat yön valmistelu 
käynnistettiin järjestöjen epävirallisilla keskus
teluilla2

• Laajenevasti edistyvän metsätalouden 
metsäpolitiikan tavoitteiden taso oli valtakun
nan taso. Metsätalouden päämäärää ryhdyttiin 
muuttamaan siten, että metsäpolitiikan tavoit
teet määriteltäisiin alueellisesti ja tilakohtaises
ti. Suomen Pankin edustaja toi Talousneuvos
ton aloitteesta järjestetyssä Metsä 2000- semi
naarissa esille mahdollisuuden luopua metsäte
ollisuuden investointien lausuntomenettelystä 
(Lindblom 1983). 

8.3 Metsä 2000 -ohjelma ja hakkuumahdolli
suuksien suunnitelmallinen käyttö yksityismet
sissä 

Metsätalouskomitean ehdotukset valmisteltiin 
metsäpolitiikan perustaksi Metsä 2000- toimi
kunnan johdolla ja muu talous sitoutui toimi
kunnan määrittelemiin tavoitteisiin Talousneu
vostossa. Uuden metsäpolitiikan tavoitteet oli
vat kaksijakoiset. Toisaalta alueelliset ja tila
kohtaiset tavoitteet sopivat huonosti yrittäjyyttä 
ja vientitoimialojen kannattavuutta korostaneen 
yleisen talouspolitiikan tavoitteiden kanssa. 
Metsätalousuunitelmia esitettiin tilakohtaisen 
suunnittelun apuvälineiksi ja aluesuunnittelua 

2 Maa- ja metsätalousministeriön edustajat tulivat 
mukaan Metsäteollisuuden Keskusliiton ja Maatalo
ustuottajain Keskusliiton vuonna 1981 käynnistä
miin neuvotteluihin seuravana vuonna (Eriksson 
1995). 
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Kuva 4 Alueellisesti ja tilakohtaisesti määritellyn, laajenevasti edistyvän metsätalouden päämäärän rajaus, 

metsäpolitiikan määrittely sekä toimeenpanon ohjelman laadinta. 
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tehostettavaksi. Toisaalta tavoitteet toistivat ta
louspolitiikan taloudellisen kasvun retoriikkaa 
metsäinvestointien. laajentamisen osalta. Toi
menpidesuosituksissa hakkuilla vuosittain käsi
teltävät pinta- alat olivat kolmanneksen toteu
tuneita suurempia. Lannoitusta esitettiin kak
sinkertaistettavaksi ja kunnostusojitusta kol
minkertaistettavaksi vuoteen 2000 mennessä 
(Metsä 2000 -ohjelma 1985). Metsänomistajien 
aloitteellisuutta kannu stav at tukien muodot 
puuttuivat lähes kokonaan Metsä 2000 -ohjel
masta ja sen metsäpolitiittisista toimenpide-eh
dotuksista huomattava osa jäi julistusten ja ke
hittämistavoitteiden asteelle (Metz 1993). Jul
kiseen tukirahoitukseen esitettiin vähän uusia 
määrärahoja 1. 

Uuden metsäpolitiikan tavoitteiden määritte
ly ja toimeenpanon suunnittelu esitetään kuvas
sa 4 julkisen vallan ja edunvalvonnan järjestö
jen institutionaalisena säätelynä. 

Institutionaalinen säätely uuden politiikan 
perustaksi esitetään kuvassa 4 hierarkisena. 
Uuden metsäpolitiikan tavoitteet määriteltiin 
komiteassa. Komiteat yötä edelsi julkisen vallan 
ja edunvalvonnan organisaatioiden aktorien 
omien tavoitteiden muotoilu. Muun talouden 
sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin tapahtui 
Talousneuvostossa. Neljän Metsä 2000 -ohjel
massa toimineen työryhmän toimenpidesuosi -
tuksista vain alueellisen ja tilakohtaisen suun
nitelmallisuuden edistämistä ryhdyttiin toteut
tamaan metsäpolitiikassa. Informaation tuotan
nossa tapahtui laadullinen muutos Keskusmet
sälautakunta Tapion käynnistettyä Taso- mallin 

1 Metsä 2000 -ohjelman vaikuttavuutta vähensivät 
järjestöjen rinnakaisena työnä valmistellut puumark
kinoiden uudet instituutiot eikä puun riittävyys met
sässä ollut metsäteollisuuden investointeja ajatellen 
enää samankaltainen rajoite kuten Mera-ohjelmien 
edellä (Eriksson 1995). 
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alueellisen suunnittelun apuvälineeksi. 
Metsänhoito- ja perusparannustöiden julki

nen tuki kasvoi 400 miljoonasta markasta 560 
miljoonaan markkaan vuosina 1984-92 muttei 
julkisen tuen lisäys johtanut kokonaispanostuk
sen lisäykseen (kuva 2). Alueellisten tekijöiden 
painoarvo kasvoi metsänparannuksen julkisten 
tukien myöntöperusteissa vuonna 1977 jo en
nen Metsä 2000 -ohjelmaa. Avustusten osuutta 
ojituksessa, taimikonhoidossa ja peruslannoi
tustöissä vähennettiin viisi prosenttia eteläises
sä Suomessa ja suurennettiin viisitoista pro
senttia pohjoisessa Suomessa. Lisäksi säädet
tiin erillinen laki Lapin vajaatuottoisten metsi
en kunnostamisesta Metsä 2000 -ohjelmat yön 
edellä vuonna 1983. Vuosien 1984-1993 aika
na Lapin lain mukaisiin suoriin avustuksiin 
käytettiin viidennes metsänparannukseen 
myönnetyistä valtioavuista (Metsäsektorin 
ajankohtaiskatsaus 1995). Suorien avustusten 
suhteellinen merkitys kasvoi edelleen metsän
parannuslain uudistuksessa vuonna 1987. Tuki
rahoituksen piiriin otetuilla uusilla työlajeilla 
pyrittiin metsänparannuksen aiempien inves
tointien toteutumisen turvaamiseen. 

Vuonna 1987 tulivat voimaan lait metsähal
linnosta, keskusmetsälautakunnista ja metsä
lautakunnista. Metsien monikäyttöajatus tuli si
sällytetyksi uuteen metsähallintolakiin (Tolppi 
1988). Keskusmetsälautakuntien toiminnan 
valvonta tuli suoraan maa- ja metsätalousmi
nisteriölle ja metsähallitusta ryhdyttiin muutta
maan liikelaitokseksi. Piirimetsälautakuntien ja 
metsänparannuspiirien yhdistyminen lisäsi 
metsätalouden alueellista päätösvaltaa, sillä 
keskusmetsälautakuntien alueosastoina toimi
neet metsänparannuspiirit lakkautettiin. Alueel
lista päätösvaltaa lisäsi myös keskusmetsälau
takuntien muuttaminen metsäkeskuksiksi 
vuonna 1991. Puuntuotanto muuttui tulosta
voitteiseksi valtion hallinnassa olevissa talous-



metsissä Metsähallituksen liikelaitostamisessa. 

8.4 Raakapuun hintasuositukset yleisen hinta
ja palkkasäätelyn päätyttyä 

Julkisen vallan hintavalvonta korvattiin hinta
seurannalla 1980-luvun puolivälissä. Elinkei
nohallituksen tehtävä oli yritysten välisen kil
pailun esteiden poistaminen. Suoraa hintaval
vontaa jatkettiin panoshintojen osalta (Huuho 
& Saariaho 1982). Etujärjestöt menettivät ase
mansa hintapolitiikan periaatekysymysten osal
ta vuonna 1985 asetetussa kilpailu- ja hintako
miteassa (Puoskari 1992). 

Raakapuun hintasuosituskäytäntöä muutet
tiin eri aikataulussa muuhun hintasäätelyyn 
nähden. Kaikki puutavaralajit ja koko maan 
kattavia hintasuositussopimuksia edelsi Metsä
teollisuuden Keskusliiton sekä Maa- ja metsä
taloustuottajien Keskusliiton edustajien työryh
mätyö vuosina 1978-79. Hintasopimusjärjes
telmä muotoiltiin puukaupan kehittämisen run
kosopimuksiin perustuen 1. Raakapuun kaupan 
kilpailun ylläpitämiseen tuli julkisen vallan 
puumarkkinoille tulon uhka kilpailulainsäädän
nön uudistuksessa vuonna 1988. Uuden lain 
toimeenpano tuli Kilpailuviraston tehtäväksi. 

1 Runkosopimus 1 vuonna 1980 ja runkosopimus II 
vuonna 1982 sisälsivät tavoitteen puun markkinoille 
saamiseen helpottamiseksi. Ne voidaan nähdä osal
taan järjestöjen valmisteluna Metsä 2000 -ohjelma
työlle. 

Pekka OlIonqvist 

9 Metsäpolitiikan murros ja uusklassi
nen talouspolitiikka taloudellisen la
man ja Euroopan Unionin jäsenyyden 
oloissa 1990-luvulla 

9.1 Taloudellinen lama, deflaatio ja uusklassi
nen talouspolitiikka 

Pitkä vakaan kasvun jakso Suomessa päättyi 
ulkomaisen luotonoton nopean kasvun kiihdyt
tämään talouden ylikuumenemiseen 
1980-luvun lopulla2

• Talouden ylikuumenemis
ta seurasi kokonaistuotannon ja erityisesti teol
lisen tuotannon supistuminen vuosina 1990-
1993. Nopeaa pudotusta ja talouden taantumis
ta lamaksi edistivät a) luottorahoituksella ta
pahtuneen kiinteän pääomamuodostuksen syn
nyttämä yksityis sektorin ulkomainen velkaan
tuminen. b) ulkomaiseen luototukseen perustu
neet kulutus- ja kaupan palvelujen liikainves
toinnit sekä c) itäviennin nopea vähentyminen 
bilateraalikaupan päätyttyä (Koskenkylä & Ve
sala 1994, Tarkka 1994). Työttömyys, joka oli 
vakiintunut viiden prosentin tasolle 1980-luvun 
loppupuolella, nousi 18 prosenttiin vuonna 
1993. Suomen Pankin vahvan markan politiik
ka päättyi devalvaatioon ja markan ulkoisen ar
von kellutukseen ja markan ulkoinen arvo 
heikkeni kaikkiaan noin 30 prosenttia vuosina 
1991-92. Euroopan Unionin jäsenyys vuoden 
1995 alusta ja unionin kiinteiden valuuttakurs
sien järjestelmään liittymisen tavoite kavensi
vat aktiivisen finanssipolitiikan mahdollisuuk
sia. Kelluva valuuttakurssi, ulkomainen vel
kaantuminen ja työttömyyden hoitokustannuk-

2 Noususuhdanteen jatkuminen perustui 1980-luvun 
loppupuolella jo pääosin kulutuksen ja julkisen ky
synnän kasvuun (Kukkonen 1987). Julkisen talouden 
menot kasvoivat nopeasti lakisääteisten menojen li
sääntyessä. 
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set kavensivat finanssipolitiikan mahdollisuuk
sia. 

Metsäteollisuus nousi avaintoimialaksi ul
koiselle maksuvalmiudelle. Vähän ulkomaisia 
tuotantopanoksia käyttävänä toimi alana metsä
teollisuus oli tärkeä kansallisen uskottavuuden 
säilyttämisessä kansainvälisillä luottomarkki
noilla. Metsäteollisuuden puunkäytössä saavu
tettiin uusi ennätyksellisen korkea taso koko
naistuotannon noustua ennätyksellisen korkeal
le 1990-luvun alkupuolella (Metsäsektorin 
ajankohtaiskatsaus 1994)1. Metsäteollisuuden 
puuhuollon ja metsätalouden kehittämisen ky
symykset eivät tulleet esille Suomen Pankin 
kansantalouden tilasta teettämässä kansainvä
listen asiantuntijoiden arvioinnissa vuonna 
19932

• 

9.2 Metsäpolitiikan uudistukset sekä ohjelma 
hakkuumahdollisuuksien vajaakäytön poistami
seksi 

Ennakoitua nopeammin lisääntyneet hakkuu
mahdollisuudet otettiin huomioon jo ensimmäi
sessä Metsä 2000 -ohjelman seurantatoimikun
nan työssä (Metsä 2000-seuranta 1988). Metsä 
2000 -tarkistustoimikunta esittikin metsien kas
vukunnon ylläpitämistä ja metsäteollisuuden 

1 Puuston kokonaispoistuman aiempi maksimi 63.4 
miljoonaa kuutiometriä vuodelta 1961 ylitettiin 
vuonna 1995. 

2 Asiantuntijoiden esitykset talouden kehittämisen 
mahdollisuuksista olivat samansuuntaisia ja tiivis
tettävissä seuraavasti: 1) resurssien suuntaaminen 
suljetulta sektorilta avoimelle, 2) julkisen sektorin 
velkaantumisen hillintä julkisia menoja karsimalla, 
3) markan kellutuksen jatkaminen sekä 4) rahapoli
tiikan keventäminen. Lisäksi suosituksiin kuului 
maatalouden tukijärjestelmien purkaminen (Brodes 
et al. 1993). 
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kotimaisen jalostuskapasiteetin kasvattamista 
edistäviä suosituksia tekemättä konkreettista 
ohjelmaa julkisten tukien ja kannus teiden muu
toksiksi (Metsä 2000 tarkistus 1992)3. Metsäta
louden ja metsäteollisuuden ympäristökysy
mykset sekä ilman epäpuhtaudet olivat mukana 
Metsä 2000- tarkistustoimikunnan mietinnössä. 
Sen sijaan metsien monikäyttöhyötyjäei käsi
telty. Tarkistustyö jäi metsäpoliittisesti lähes 
merkityksettömäksi, vaikka sen valmisteluun 
osallistuivatkin keskeiset Talousneuvostossa 
edustettuina olleet tahot. 

Alueellisesti ja tilakohtaisesti määriteltyä, 
laajenevasti edistyvää metsätaloutta kehitettiin 
metsäverotuksen ja metsätalouden investointi
en julkisen tuen sekä niiden toimeenpano-orga
nisaatioiden uudistuksilla. Metsä 2000 -ohjel
massa esitetyt metsäverotuksen tilakohtaiset 
verovähennykset toteutettiin vuonna 1988 ja 
metsäverojärjestelmä muutettiin puun myynti
tulojen verotukseksi pääomaverotuksen uudis
tamisen yhteydessä 1990-luvun alussa. 

Metsätaloussuunnitelmaan, joka sittemmin 
nimettiin metsäsuunnitelmaksi, sisältyvästä 
hakkuu- ja toimenpideohjelmasta tuli vaihtoeh
to aiemmin hakkuulta vaaditulle toimenpide
kohtaiselle hakkuu- ja uudistamissuunnitelmal
leo Metsäsuunnitelman teettänyt metsänomista
ja saattoi käynnistää hakkuut ilman erillistä 
hakkuusuunnitelmaa, mikäli hakkuu sisältyi 
metsätaloussuunnitelmaan. Uudistuksen yhtey
dessä poistettiin pakollinen vakuustalletus uu-

3 Metsä 2000 -ohjelman tarkistustyössä selvitettiin 
vaihtoehtoiset metsien käyttö-, puuntuotanto- ja hoi
totavoitteet sekä metsäteollisuuden kehittämismah
dollisuudet kasvavan hakkuuvajeen saamiseksi hal
lintaan. Tarkistustoimikunta palasi Jaakko Pöyryn 
vuonna 1979 esittämään näkökuimaan metsäsekto
rista kansantalouden kasvun ja ulkoisen tasapainon 
ylläpitämisen keskeisenä toimialana. 



distamisen kustannuksille vuonna 1991. 
Metsänparannuslainoja . supistettiin avustuk

sia voimakkammin metsätalouden julkisten tu
kien leikkauksissa. Investointitukien kehittämi
sestä tehtiin esitys metsänparannustöiden ra
hoitusjärjestelmän uudistamistyöryhmässä. 
Metsänparannusten tukijärjestelmää muutettiin 
vuonna 1993 siten, että julkinen tuki kohden
nettiin metsien hoidon ja käytön kohottamiseen 
tähtääviin toimenpiteisiin maan eri osien olo
suhteet sekä ympäristö- ja työllisyysnäkökoh
dat huomioonottaen. Suorien avustusten osuus 
kasvoi, avustusosuuden vaihdellessa 30-75 
prosentin välillä rahoitusvyöhykkeittäin. 

9.3 Luonnon monimuotoisuus metsätaloudessa 

Metsien muiden kuin puuntuotannon hyötyjen 
julkisen säätelyn muutostarpeet tiedostettiin jo 
puuntuotannon tehostamisen ohjelmien päätyt
tyä 1970-luvun puolivälissä. Puuntuotanto ja 
muiden hyötyjen tuotanto eriytettiin jo yksi
tyismetsälain säätämisen yhteydessä 
1920-luvun lopulla. Metsien muulle kuin ta
louskäytölle rajattiin kaksi käyttömuotoa, luon
nonsuojelu sekä virkistyskäyttö. Tuolloin tehty 
talousmetsien ja niiden ulkopuolisten metsien 
perusjako pysyi muuttumattomana 
1990-luvulle saakka. Alueellisesti ja tilakohtai
sesti määriteltyä, laajenevasti edistyvää metsä
taloutta ryhdyttiin täydentämään ekologisen 
kestävyyden ja metsäluonnon monimuotoisuu
den säilyttämisen vaatimuksilla. Tämä toteutet
tiin toimikuntatyönä samanaikaisesti sekä maa
ja metsätalousministeriössä että ympäristömi
nisteriössä 1990-luvun alus sai. 

9.4 Raakapuun hintasuositukset ja markkinoi
den kilpailu 

Hintasuositusten sopimuksista tuli 1980-luvun 

Pekka Ollonqvist 

lopulla useita hakkuuvuosia käsittäviä raamiso
pimuksia, joissa raakapuun paikalliset markki
nat ja niiden kilpailu jäivät pois hinnoitteluteki
jöinä (Kahiluoto 1988). Vientihintoihin perus
tunut hintasuositusten korjausjärjestelmä sisälsi 
periatteita palkkasopimusten korjausjärjestel
mästä. Hakkuuvuosien 1986-91 suositushinto
jen kehitys nosti kantohinnat tasolle, jolta ne 
vuonna 1991 sopimuksettomassa tilassa laski
vat 15-30 prosenttia yhtenä vuonna. Ostajien 
lukumäärän ja ostojen päällekkäisyyksien vä
hentyminen sekä suurostajien osto- osuuden 
kasvu vähensivät raakapuun kaupan kilpailua 
1990-luvulla. Hintasuositusten järjestelmään 
palattiin vuodesta 1994, jolloin solmittiin puu
kaupan kehittämissopimus. Ostot yksityismet
sistä nousivat ennätykselliselle 37 miljoonaan 
tasolle vuonna 1995 (Metsäsektorin ajankoh
taiskatsaus 1995). 

10 Päättäjien Metsäakatemia- uuden 
metsäpolitiikan konsensuksen areena? 

10.1 Aloitteellisuuteen kannustaminen metsä
politiikassa 

Institutionaalinen säätely metsien ekologisen 
kestävyyden ja metsäluonnon monimuotoisuu
den säilyttämisen sisällyttämiseksi metsäpoli
tiikkaan käynnistettiin 1990-luvun puolivälissä. 
Metsäpolitiikkaa sopeutettiin uudistuksilla 
Suomen solmimien kansainvälisten ympäris
tösopimusten velvoitteisiin metsien käsittelys-

1 Ympäristöministeriö osallistui maa- ja metsäta
lousministeriön julkaiseman metsien kestävän hoi
don ja käytön ohjelman valmisteluun (Metsätalous 
ja ympäristö 1994). Ympäristöministeriöltä valmis
tui lisäksi rinnakkainen mietintö kannanotoista met
sien monimuotoisuuden säilyttämisessä samana 
vuonna (Suomen metsäluonnon ... 1994). 
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sä. Vuonna 1996 valmistuivat metsälakikomi
tean esitykset metsänhoitolaiksi ja metsätalou
den rahoituslaiksi. Uuden metsäpolitiikan toi
meenpanon suositukset sisältyvät metsien suo
jelun ja työllisyyden rahoitustoimikunnan mie
tintöön samalta vuodelta. Uuden luonnonsuoje
lulain valmistelu tehtiin metsälakiuudistuksen 
rinnalla. 

Metsätalouden päämäärän laajennus merkit
si metsien taloudellisen käsittelyn laajaa uudis
tamista yksityismetsätaloudessa. Taloudellisten 
tavoitteiden rinnalle tuotiin markkinahintaa 
vailla olevat arvot ja hyödyt. Metsätalouden 
julkisissa tuissa tehdyt ja tehtävät leikkaukset 
kaventavat uuden metsäpolitiikan toimeenpa
non mahdollisuuksia 1990-luvun loppupuolel
la. Aiemmista metsäpolitiikan instituutioiden 
muutoksista voidaan päätellä, että uusien talou
dellisten kannus teiden muotoisina toteutettavi
en toimenpiteiden onnistuminen edellyttää laa
jaa sitoutumista rahoituksen hankintaan ja hy
vää suunnitelmaa tuen kohdentamisessa 1. Etsi
täänkö syyskuussa 1996 käynnistyvässä Päättä
jien Metsäakatemiassa konsensusta uudelle 
metsäpolitiikalle ? 

1 Metsien määräaikainen, sopimusperustainen suoje
lu ilman lunastusta valtion omistukseen voi tulla 
toimivaksi mahdollisuudeksi päästä kansainvälisten 
sitoumusten mukaisiin suojelutavoitteisiin Suomen 
kaikissa osissa ( Hallantie 1995, OlIonqvist 1995, 
Metsänsuojelun ja työllisyyden rahoitustoimikunnan 
mietintö. 1996). 
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10.2 Kilpailun ylläpitäminen raakapuun kau
passa 

Kilpailuvirasto yhdessä EU:n kilpailuviran
omaisten kanssa tulkitsivat alueelliset hintasuo
situssopimukset kilpailulainsäädännön vastai
siksi. Järjestöjen haastellisena tehtävänä on 
löytää sellaiset puukaupan uudet instituutiot, 
joilla riittävä kilpailu ostajien ja myyjien välillä 
voidaan ylläpitää. Metsänhoitoyhdistysten puu
kaupallisten palvelujen kehittäminen on muo
dostumassa keskeiseksi haasteeksi edunvalvon
nan organisaatioille. Metsänhoitoyhdistyslain 
uudistaminen käynnistettiin toimikuntatyönä 
vuoden 1996 aikana. Monipuoliset, useita 
myyntitapoja ja -mahdollisuuksia sisältävät se
kä monen ostajan paikalliset puumarkkinat 
ovat välttämätön edellytys sille, että kilpailu 
raakapuun kaupassa on riittävää tulevaisuudes
sa. Löytyykö niiden aikaansaamiselle konsen
sus Suomessa? 

Kirjallisuusluettelo saatavissa Aika
kauskirjan toimituksesta tai kirjoitta
jalta 




