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M
etsähallitus
vastaa Suomen
kansallisomai-
suudesta, sillä
se hallinnoi
noin kolman-

nesta maamme pinta-alasta.
Metsähallituksen tehtävänä on

taata, että nämä alueet tarjoavat
suomalaiselle yhteiskunnalle
suurimman mahdollisen hyö-
dyn. Nykyisin tehtävä ei täyty,
koska Metsähallituksen kohtuut-
toman suuri tulostavoite johtaa
niin ekologisesti, sosiaalisesti
kuin taloudellisestikin huonoon
lopputulokseen.

LUONNON monimuotoisuuden
häviäminen on ilmastonmuutos-
takin suurempi uhka maapallon
elinkelpoisuudelle. Vaikka Suo-
messa on runsaasti metsiä, nii-
den monimuotoisuus on heiken-
tynyt ja heikkenee edelleen.
Monta luonnontilaisista metsistä
riippuvaista lajia uhkaa häviämi-
nen muun muassa Metsähalli-
tuksen harjoittaman intensiivi-
sen metsätalouden vuoksi.
Luonnon monimuotoisuuden

säilyttäminen on tutkitusti kan-
salaisten mielestä tärkein asia
metsiä koskevassa päätöksen-
teossa. Kansalaisten mielipiteen
olisi syytä näkyä, sillä kustan-
nukset kasvavat, jos suunnitte-
lussa ei kuulla riittävästi oleelli-
sia tahoja. Suunnittelu, joka täh-

tää ainoastaan puunmyyntitulo-
jen maksimoimiseen, johtaa
väistämättä konflikteihin ja ko-
konaisuuden kannalta heikkoon
lopputulokseen.
Kiistoilta ei voida välttyä, kun

toimitaan kansalaisten tahdon
vastaisesti. Tästä saatiin esi-
merkki tammikuun puolivälissä,
kun Metsähallitus keskeytti Keu-
ruulla alkaneet avohakkuut sen
jälkeen, kun luonnonsuojelusta
oli syntynyt kiistaa.

Tapaus osoittaa, että liian suu-
ri tulostavoite voi johtaa suoje-
lun arvoisten metsien hakkui-
siin. Tämä on räikeää valtion
varojen tuhlausta. Valtion met-
sissä hakataan Metso-suojelu-
ohjelman kriteerit täyttäviä koh-
teita, mutta samalla poltetaan
rahaa ostamalla yksityisiltä
maanomistajilta vastaavanlaisia
metsiä suojeltaviksi.

METSIEN vaikutus talouteen on
huomattavasti monisyisempää
kuin päätöksentekijät tuntuvat
ajattelevan. Esimerkiksi metsien
virkistyskäytön kansantaloudel-
liset vaikutukset ovat huomatta-
vat. Kansallispuistot houkuttele-

vat ulkoilemaan, mikä elvyttää
sekä mieltä että kehoa. Lisäksi
monimuotoisen luonnon on to-
dettu ehkäisevän muun muassa
astmaa ja allergioita.
Puhdas ja monimuotoinen

luonto lisää myös Suomen veto-
voimaa turistien silmissä. Val-
tion metsät voivat tukea matkai-
lua – tai heikentää sen edellytyk-
siä. Metsähallituksen oman tut-
kimuksen mukaan jokainen kan-
sallispuistoon sijoitettu euro tuo
noin kymmenen takaisin.

METSÄHALLITUKSEN tulostavoi-
tetta tulee pienentää, jotta val-
tion metsiä voidaan hyödyntää
muuhunkin kuin puuntuotan-
toon.
Myös Metsähallituksen johdon

rakennetta tulee uudistaa. Sen
hallitukseen tarvitaan talous-
osaajien lisäksi luonnon moni-
muotoisuuden asiantuntijoita ja
henkilöitä, jotka edustavat so-
siaalisia ja virkistyskäyttöön liit-
tyviä näkökulmia.
Näin valtion maaomaisuus

saataisiin palvelemaan tehok-
kaammin koko yhteiskuntaa,
lisättäisiin luottamusta toimijoi-
den välillä ja vältyttäisiin kon-
flikteilta.

Annukka Valkeapää
metsäasiantuntija

Liisa Rohweder
pääsihteeri
WWF Suomi

Metsähallituksen
tulostavoite on kohtuuton

Kansalaisten
mielipiteen olisi
syytä näkyä.

A
mos Andersonin taide-
museo esitteli uuden
museonsa havainne-
kuvia muutama päivä

sitten. Luonnonvalo tuodaan
maan alle museotilaan Lasi-
palatsin aukiolle nousevien
kumpareiden kautta.
Museonjohtaja Kai Kartio mai-

nitsi kumpareista kaksi asiaa:
niiden turvallisuuden ja pinta-
materiaalin, joka estää skeittaa-
misen. Tässä kohtaa aamukahvi
meni väärään kurkkuun.
Maailmalla modernin taiteen

museot ylpeilevät skeittareillaan
ja saavat kosolti ilmaista mai-
nosta heidän skeittivideoillaan
ja kuvajaoillaan. Esimerkiksi
Barcelonan Macba ilman skeitta-

reita olisi kuin ankea asumus
ilman aitan polulla astelevaa
emäntää. Suomessa esikuva löy-
tyy kadun toiselta puolelta.
Marsalkka ja skedeejät ovat tul-
leet Kiasman edustalla yllättä-
vän hyvin juttuun.
Amos Andersonin uuden tai-

demuseon tavoite on profiloitua
visuaalisen maailman kulttuuri-
keskukseksi, jossa kuvataide,
liikkuva kuva ja pelimaailmat
kohtaavat. Voiko siis samaan
hengenvetoon todeta, että suun-
nittelun lähtökohta on pitää
skeittarit pois nurkista? Ei voi!
Aloitetaan seuraava palaveri

arkkitehtitoimiston kanssa kat-
somalla pari skeittivideota ja
soittamalla Suomen rullalauta-

liittoon. Tällaista tilaisuutta ei
tule joka vuosi. Helsingin par-
haalle paikalle on syntymässä
ikään kuin vahingossa mielen-
kiintoinen skeittispotti. Luvassa
olisi elävää kaupunkikulttuuria,
kiinnostavia tapahtumia ja tuk-
ku skeittituristeja.
Turvallisuudestakaan ei tar-

vitse tinkiä, jos aukio suunnitel-
laan alun alkaen sekä skeittareil-
le että jalankulkijoille. Amoksen
skeittiparkki 1800-luvun kasar-
mirakennuksen ja 1900-luvun
funkkisarkkitehtuurin väliin
unohtuneella aukiolla todistaisi
väkevästi, että uusi taidemuseo
ei erehtynyt vuosisadasta.

Heimo Hatakka
toimittaja ja skeittarin isä, Espoo

Amos Andersoninmuseo erehtyi vuosisadasta

K
ehitysavun tulisi no-
jautua markkinata-
louden edistämi-
seen. Suomen kehi-

tysyhteisjärjestöt pureutuvat
osin epäolennaisiin asioihin,
minkä vuoksi avulla ei saada
aikaaan haluttuja tuloksia
vaan apu voi jopa haitata
markkinatalouden kehitty-
mistä.
Kehitysyhteistyöjärjestö

Kepa ry:n toiminnanjohtaja
Timo Lappalainen vastasi
kehitysavusta nostettuun kri-
tiikkiin ja kirjoitti kehitys-
yhteistyön elävän ajassa (HS
Mielipide 24. 1.).
Mielipidekirjoitus sisälsi

osuvia huomioita, ja siinä
myönnettiin rakenteellisten
muutosten tarve. Sen sijaan
olennaisempaa on se, mitä
jätettiin mainitsematta.
Ensinnäkin kehitysapu ei

tee avunsaajamaista parem-
minvoivia verrattuna niihin
maihin, jotka ovat nousseet
köyhyydestä omin avuin.
Tästä on itse asiassa päinvas-
taisia esimerkkejä.
Maailmanpankin mukaan

vuonna 1990 Kiinan kansasta
joutui yli 60 prosenttia elä-
mään äärimmäisessä köyhyy-
dessä (alle 1,25 dollarilla päi-
vässä), kun vuonna 2011

äärimmäisessä köyhyydessä
eli enää noin kuusi prosent-
tia kiinalaisista.
Kiinaan suuntautunut kehi-

tysapu on ollut maan kokoon
nähden pientä, joten selitys-
tä köyhyyden dramaattiselle
vähenemiselle kannattaa et-
siä muualta. Ainoa oikea vas-
taus on Kiinan siirtyminen
markkinatalouteen ja siitä
seurannut talouskasvu. Kiina
nosti itse itsensä köyhyydes-
tä.
Toiseksi eriarvoistuminen

on eri asia kuin köyhyys.
Kiinan tapauksessa eri-

arvoistuminen on lisääntynyt
30 vuodessa, sillä Maailman-
pankin arvion mukaan suh-
teellisia tuloeroja kuvaava
Gini-kerroin vuonna 1990 oli
32 ja vuonna 2011 se oli nous-
sut lukemaan 37.
Tästä huolimatta – tai juuri

tämän vuoksi – Kiinan on on-
nistunut nostamaan yli 500
miljoonaa ihmistä pois
äärimmäisestä köyhyydestä.
Eriarvoistumisen torjumi-

nen voi olla hyvä ja jalomieli-
nen tavoite, mutta sen käyt-
tämiselle kehitysyhteistyön
työkaluna ei ole tilastollista
näyttöä.

Mikko Savelius
Helsinki

Kehitysmaa voi nousta
köyhyydestä omin avuin

O
len useammin kuin
kerran kuullut, että
HSL:n lippu-uudis-
tus on ensisijaisesti

liikenne- eikä sosiaalipolitiik-
kaa. Mielestäni lähtökohta
on väärä.
Jokaisella julkisella palve-

lulla, jota ylläpidetään valta-
osin verovaroin, on oltava
sosiaalinen ulottuvuus. Pal-
velujen on silloin oltava kaik-
kien kansalaisten saatavilla.
Lippu-uudistusta ei voi siten
tarkastella vain tariffipolitiik-
kana irrallaan liikenteen
käyttömahdollisuuksista.
Julkinen liikenne on yksi

tärkeimmistä peruspalveluis-
ta. Sitä pitää suunnitella
monipuolisesti. Ainoa tavoite
ei ole yksityisautoilun hillin-
tä.
Julkinen liikenne ja maksu-

politiikka pitäisi suunnitella
niin, että se palvelee kaikkia
ihmisiä, iästä tai toiminta-
kyvyn puutteista riippumat-
ta. Erikseen ovat ne vam-
maispalvelulain tai sosiaali-
huoltolain mukaiset kuljetus-
palvelut, joihin tarvitaan eri-
tyisjärjestelyjä ja joiden kus-
tannuksista kunnat vastaa-
vat.
On paljon ihmisiä, joiden

liikkumisen tarvetta julkinen
liikenne ei kykene hoita-

maan. Nämä ihmiset ovat
useimmiten iäkkäitä tai lii-
kuntarajoitteisia. Heidän liik-
kumistarpeensa on nyt tur-
vattu erityisjärjestelyin tai
heille on ostettu HSL:n lippu-
ja, joita nyt on jouduttu osit-
tain karsimaan. Kustannuk-
set on maksettu sosiaalitoi-
men budjetista.
Tällainen kustannusten

vyöryttäminen toisen hallin-
tokunnan maksettavaksi pi-
tää lopettaa. Se on otettava
huomioon lippu-uudistukses-
sa. Liikennepalvelut on tur-
vattava, mutta HSL:n on
maksettava kustannukset yh-
teisvastuullisesti.
Sosiaalitoimen palvelujen

ja kustannusten tarve kasvaa
ikääntymisen seurauksena.
On väärin, että muut palve-
lusektorit työntävät sellaisia
kustannuksia sosiaalitoimen
harteille, joiden kustannuk-
sista niiden pitäisi itse huo-
lehtia yhdenvertaisuusperi-
aatteen pohjalta.
Erityisalennuksien kirjoa

on varmasti tarpeen arvioida
uudelleen, mutta se on tehtä-
vä sosiaalisesti oikeuden-
mukaisesti.

Maija Anttila
sote-lautakunnan

puheenjohtaja (sd)
Helsinki

HSL ei voi vyöryttää kuluja
sosiaalitoimen harteille

V
uoden alussa tulivat
voimaan sekä uusi am-
mattikorkeakoululaki
että -asetus. Ammatti-

korkeakoulun lehtorilta vaadi-
taan vastedeskin soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto
mutta ei enää pedagogista päte-
vyyttä.
Suomessa voi tulevaisuudessa

olla tilanne, että yhdessä am-
mattikorkeakoulussa opettajalta
vaaditaan pedagogiset opinnot
mutta toisessa ei. Jää paikallisen
sopimisen varaan eli kirjattavak-
si esimerkiksi kunkin ammatti-
korkeakoulun johtosääntöön,
ovatko pedagogiset opinnot kel-
poisuuden ehtona.
On erikoista, että opetustaitoa

ei enää asetustasolla vaadita
eikä siten arvosteta. Pelkkä tieto
ja tutkinto eivät tee hyvää opet-
tajaa. Jotta asiantuntijasta tulee
opettaja, tarvitaan pedagogista
osaamista, myös ammattikor-
keakoulussa.

Ulla Kaukola
lehtori, OAJ:n valtuutettu

Vantaa

Opettajalla on oltava pedagogista osaamista


