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Ennen oli kaikki paremmin –

Esko Valtaoja: 

"Pöljempää sanontaa tuskin 

on vastaan tullut"



Ilmiöt ovat megatrendejä, jotka muuttavat pysyvästi maailmaa

─ Suurimpia ovat väestönkasvu ja ilmastonmuutos. 

─ Lisäksi suuria tämän hetken megatrendejä ovat:

─ Kaupungistuminen

─ Resurssiniukkuus

─ Digitalisoituminen

─ Väestörakenteen muutokset

─ Tiedostava kuluttaminen

─ Puuhun pohjaava bioteollisuus tarjoaa jo nyt ratkaisuja moniin globaalien 

ilmiöiden käynnistämiin muutoksiin.



Kuvittelu

EnnakointiAjoitus!

NÄKEMYS

Jälkiviisaus

Kuvittelu

Ennakointi on kyky 

kuvitella ja suunnitella 

tulevaa

Kuvittelu on kyky laajentaa näkemystä 

siihen, mitä vielä ei ole, mutta voisi olla
Näkemys kehkeytyy, kun kolme muuta 

”näkyä” leikkaavat toisensa

Jälkiviisaus on kokemus 

ja selitys menneestä





Ei lopu, mutta mitä siitä tehdään?

─ Sitä, mitä ennenkin ja sen lisäksi

─ Polttoaineita

─ Älytuotteita

─ Tekstiilejä

─ Lääkeitä

─ Kosmetiikkaa

─ Ruokaa

─ Ja oikeastaan mitä tahansa, mitä voi tehdä eloperäisistä raaka-aineista -> 

mielikuvitus on rajana  



Markkinaehtoisuus metsätaloudessa on kasvanut

2010-luvun metsälainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on ollut:

─ Markkinaehtoisuuden lisääminen

─ Suomen houkuttelevuuden parantaminen metsäalan investointimaana

─ Näyttää, että molemmissa on onnistuttu erinomaisesti

Metsäpohjaisten tuotteiden ja palveluiden markkinoihin pätevät samat lainalaisuudet 

kuin mihin tahansa muuhun toimialaan

─ Symmetrinen, ajantasainen ja läpinäkyvä markkinainformaatio sekä ostajilla että 

myyjillä

─ Riittävästi markkinatoimijoita

─ Kysyntää ja tarjontaa



Kuitupuun käyttöä lisäävä investointi, toteutuu

Kuitupuun käyttöä lisäävä investointi, suunnitteilla

Lähde: yritysten ilmoitukset

Tukkipuun käyttöä lisäävä investointi, toteutuu

Energiapuun käyttöä lisäävä investointi, toteutuu

Energiapuun käyttöä lisäävä investointi, suunnitteilla

INVESTOINTEJA SUUNNITTEILLA RUNSAASTI

─ PUU RIITTÄÄ

─ LÖYTYYKÖ TUOTTEILLE 

MARKKINOITA?

─ INFRA PIDETTÄVÄ KUNNOSSA





Metsäalalla markkinointi ollut helppoa?

• B2B-bannerimainosten klikkaussuhde selvästi alle prosentin

• Kuinka iso osa B2B -liideistä (yhteydenotto) johtaa myyntiin? 1-2 % ??

• Entä metsäpalveluiden ja puukaupan osalta?

• 70 – 90 % ?





Metsäbiotalous etenee ja on hyvin paljon 

muutakin kuin puun käyttöä

• Luonnon monimuotoisuus, vesistönsuojelu ja ilmastoasiat painottuvat

• Virkistys, terveyspalvelut,….

• Myös näistä liiketoimintaa, ei pelkästään rajoitteita



Digitalisaatio

”Internet, robotit ja liiketoiminnan digitalisoituminen ovat kuin luonnonlakeja. Ei 

niiden kehittymistä voi estää. Mitä enemmän kiellämme uusia liiketoimintamalleja, 

sitä enemmän jäämme jälkeen” (Bengt Holmström)

─ 2020 –luvulla asiat tullaan tekemään aivan eri tavalla kuin nyt

─ Nykyinen metsäalan digitalisaatiokeskustelu on hyvin kapea-alaista

Entä tekoäly?





KIITOS





Tulevaisuuden osaamistarpeet

─ Metsäsubstanssi

─ Vuorovaikutustaidot

─ Tekniikka
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