
Metsien kestävän käytön nostaminen esille kevään ylioppilaskirjoituksissa on arvostettavaa ja 
tärkeää.  Uusiutuvien luonnonvarojen, kuten puun, kestävällä käytöllä on keskeinen rooli monien 
globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Uusiutumattomien luonnonvarojen käytön korvaaminen 
uusiutuvilla on yksi kestävän kehityksen perustavoitteista. Metsillä on myös tärkeä rooli 
ilmastonmuutoksen torjunnassa, ilmansaasteiden sitomisessa ja juomaveden saannin turvaamisessa. 

Kevään biologian ylioppilaskokeen jokerikysymys on herättänyt vilkkaan keskustelun. Haluamme 
tuoda tietoonne muutamia varteenotettavia näkökulmia sitä koskien. Mielestämme 
ylioppilaskirjoitusten kysymysten tulee olla arvovapaita ja monipuoliseen pohdintaan kannustavia, 
sekä vastata vallitsevaa todellisuutta. Näin ei valitettavasti tämän tehtävän kohdalla ollut. 

Ehdotamme, että vastausten kriteerejä laadittaessa sensorit huomioivat seuraavat asiat:  

•         Metsäalalta on tullut perusteltu huomautus kysymyksen 12 kahden ensimmäisen lauseen 
asenteellisuudesta.  Kysymys alkaa väitteellä, jota ei perustella. Kysymyksessä käytetään termiä 
tehometsänhoito, joka ei ole asiallinen eikä virallinen metsien hoitoon liittyvä termi, vaan julkisessa 
keskustelussa käytetty arvolatautunut pilkkanimi. Määrittelyä ei voi vaatia vastauksissa.  

•         Kysymyksessä pyydetään kertomaan, millaisin toimin metsien monimuotoisuutta voidaan 
turvata, mutta näitä keinoja ei mainita hyvän vastauksen piirteissä. Kysymys välittää mielikuvan, 
ettei nykyinen metsänhoito pyrkisi monimuotoisuuden turvaamiseen. Kuitenkin nykyaikaisessa 
metsänhoidossa on monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen monia keinoja, jotka löytyvät 
sekä lainsäädännöstä, metsienhoito-ohjeista että metsäsertifioinnista. Nämä yli 15 vuotta sitten mm. 
Ympäristöministeriön kanssa laaditut normit myös toimivat, kuten on viimeisimmästä lajien 
uhanalaiskartoituksessa ilmenee.  

Käytössä olevat monimuotoisuutta edistävät menetelmät on luetteloitu kattavasti liitteenä 
olevassa ympäristöjohtaja Timo Lehesvirran lausunnossa. Ne tulee sisällyttää hyvän 
vastauksen kriteereihin. 

•         Maailmanlaajuisesti metsien kestävää käyttöä pohdittaessa suurin ongelma on metsien 
häviäminen. Suomen metsäalan verran metsää häviää lopullisesti joka toinen vuosi. Tämä olisi 
tärkeää lisätä kriteereihin.  

•         Kuten hyvän vastauksen piirteissä mainitaan, kestävyys koostuu neljästä osa-alueesta: 
ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta. Kaikkia osa-alueita tulee hyvässä 
vastauksessa pohtia monipuolisesti ja esimerkein. Nyt siellä on vain ekologisen kestävyyden 
kriteereitä. 

Tämän kirjeen liitteenä on metsäalan eturivin asiantuntijoiden kommentit tehtävään 12. He 
edustavat suurimpia metsäomistajatahoja. Heidän päivittäinen työnsä liittyy metsien kestävään 
käyttöön. Esitämme, että otatte asiantuntijoiden kommentit huomioon laatiessanne ylioppilaskokeen 
arvostelun lopullisia kriteereitä.  

UPM:n ympäristöjohtajan, FM Timo Lehesvirran lausunnossa keskeiset asiat ovat tiiviissä ja 
perustellussa muodossa.   

MMT Antti Otsamo ja MMT Kirsi-Marja Korhonen taustoittavat Metsähallituksen hallinnoimien 
valtion metsien ympäristönhoitoa sekä metsien lajiston tilaa.  



Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO:n lakisääteinen tehtävä on edistää metsien kestävää 
käyttöä. Se laatii yksityismetsien metsänhoito-ohjeet.  Johtajat Olli Äijälä ja Lauri Saaristo 
kommentoivat kysymystä kirjeessään.   
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