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Kansallinen metsästrategia 2025:n päivitys

Yleistä
Vuonna 2013 valmisteltiin Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050, jonka valtioneuvosto
antoi eduskunnalle helmikuussa 2014. Metsäpoliittisessa selonteossa esitetään linjauksia
metsiemme käytöstä vuoteen 2050 asti. Eduskunta hyväksyi toukokuussa 2014 maa- ja
metsätalousvaliokunnan antaman mietinnön mukaisen kannanoton.
Metsäpoliittiseen selontekoon 2050 perustuen valmisteltiin Kansallinen metsästrategia 2025
(KMS 2025). Valtioneuvosto hyväksyi KMS 2025:n periaatepäätöksellään 12.2.2015. Strategia
on toiminut kansallisena metsäohjelmanamme. KMS 2025:ssa priorisoidaan tavoitteet ja
yksityiskohtaisemmat toimenpiteet metsäpoliittisessa selonteossa asetettujen strategisten
päämäärien saavuttamiseksi.
Vuonna 2017 toteutetussa arvioinnissa KMS 2025 todettiin edelleen tarpeelliseksi työkaluksi
metsäpolitiikan ohjaukseen, toimenpiteiden priorisointiin ja metsäalan yhteiseen kehittämiseen.
Toimintaympäristön muutokset ovat luoneet tarpeen strategian päivitykselle. Metsäneuvoston
päätöksellä 14.3.2018 KMS 2025:n päivityksessä keskityttiin strategisten hankkeiden
uudistamiseen.
Maa- ja metsätalousministeriö on laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa valmistellut
esityksen päivitetyksi KMS 2025:ksi. Valmistelussa ovat olleet mukana TEM, YM, OKM, VM ja
LVM sekä metsäalan toimijat ja sidosryhmät. Osallistamisessa käytettiin seminaareja, työpajoja,
alueellisia kuulemistilaisuuksia ja Ota kantaa -kyselyä sekä kohdennettuja neuvotteluja. Syksyllä
2018 järjestettiin myös puolueille suunnattu keskustelutilausuus Metsädebatti 2018.
Metsäneuvosto käsitteli KMS 2025:n päivitystä viidessä kokouksessa ja yhdessä työpajassa.
Metsäneuvosto hyväksyi ehdotuksen metsästrategiaksi 19.12.2018 pidetyssä kokouksessa.
Strategian päivityksestä on keskusteltu talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 21.2.2019.
Lausuntokierroksella olleeseen luonnokseen saatiin 46 lausuntoa (liite 1). Lausuntokierroksen
perusteella ei tehty merkittäviä muutoksia strategian linjauksiin. Sen sijaan lausuntoihin perustuen
tehtiin ehdotukseen täsmennyksiä ja teknisluontoisia muutoksia.
Strategian päivitystä ohjasi tarve huomioida metsien hoidon ja käytön kestävyys sekä
taloudellisesta,
ekologisesta,
sosiaalisesta
että
kulttuurillisesta
näkökulmasta.
Kokonaiskestävyyden lisäksi strategiassa huomioidaan nyt aiempaa selkeämmin keinot
ilmastokestävyyden ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.
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Osa alkuperäisistä strategisista hankkeista on päättynyt tai päättymässä, ja niiden tilalle
valmisteltiin nyt uusia, ajankohtaisia hankekokonaisuuksia. Strategiaan lisätyt kokonaan uudet
hankkeet koskevat ilmastokestävää metsätaloutta, kansainvälistä metsäpolitiikkaa ja EUvaikuttamista sekä puusta valmistettavia tuotteita.

Kansallinen metsästrategia 2025:n visio ja strategiset päämäärät
Metsästrategiassa esitetään linjauksia metsien kestävälle hoidolle ja käytölle. Linjaukset on
laadittu vision sekä niitä tukevien strategisten päämäärien muotoon ja ne perustuvat
metsäpoliittiseen selontekoon. Metsästrategiassa esitetään myös päämääristä johdetut
priorisoidut tavoitteet sekä tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat strategiset hankkeet.
Metsästrategian visio, Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde,
korostaa metsistä saatavaa monipuolista hyvinvointia ja sitä, että metsien kestävä hoito ja käyttö
tarjoaa ratkaisuja ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Metsäala monipuolistuu, ja metsiin
perustuvalle bio- ja kiertotalouden kasvulle tulee luoda edellytyksiä. Metsästrategiassa
tavoitellaan nykyistä parempia edellytyksiä metsäalan tuottaman hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä
taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden turvaamiseksi.
Metsästrategiassa esitetään kolme visioon pohjautuvaa strategista päämäärää, jotka
muodostavat kokonaisuuden vision tavoitteena olevan hyvinvoinnin kasvattamiselle. Strategiset
päämäärät ovat:
1) Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille.
2) Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat.
3) Metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävässä ja monipuolisessa käytössä.
Julkisen sektorin roolina on kilpailukykyisen toimintaympäristön luominen metsiin perustuville
liiketoiminnoille. Politiikalla edistetään metsiin, metsänomistukseen ja puuraaka-aineen käyttöön
liittyviä innovaatioita, yrittäjyyttä, uusia investointeja, liiketoiminnan kasvua sekä uusien
työpaikkojen luomista. Suomalaisessa puuta jalostavassa teollisuudessa korostuu jatkossa
resurssitehokas
ja
monipuolinen
toiminta.
Elinkeinorakenne
monipuolistuu,
ja
palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa.
Metsäpolitiikka tukee alan ja sen rakenteiden uudistumista. Metsäalan ja sen rakenteiden
uudistumiseen vaikuttaa se, että tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuva osaaminen on
kiinteä osa hyvää hallintotapaa sekä metsäpolitiikan ja päätöksenteon valmistelua ja
toimeenpanoa. Hallintoa muokataan asiakaslähtöisemmäksi ja eri hallinnonalojen välistä
yhteistyötä lisätään. Tutkimusta ja tuotekehitystä suunnataan joustavasti tarpeiden mukaan.
Osaaminen vastaa yritysten ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.
Terveet, runsaat ja luonnoltaan monimuotoiset metsät mahdollistavat niiden kasvavan ja
monipuolisen käytön ja ekosysteemipalvelut. Uusiutuvien luonnonvarojen yhä runsaampi
hyödyntäminen biotalouden tarpeisiin edellyttää, että metsien hoito ja käyttö on aktiivista,
kestävää ja monipuolista. Metsien eri käyttötarpeiden yhteensovittaminen mahdollistaa metsistä
saatavan hyvinvoinnin lisäämisen. Metsien ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden
turvaaminen on olennaista myös metsäalan tuotteiden ja palveluiden kysynnän varmistamiseksi.
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Kansallinen metsästrategia 2025:n tavoitteet ja strategiset hankkeet
Strategisten päämäärien konkretisoimiseksi metsästrategiassa on 27 tavoitetta, jotka tukevat
metsäalan hyvinvoinnin kasvattamista tasapainoisesti kestävyyden kaikilla osa-alueilla.
Tavoitteet on ryhmitelty seitsemäksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden numeron ensimmäinen
osa osoittaa strategisen päämäärän, jonka alle se on sijoitettu.

Tavoitekokonaisuudet

Tavoitteet

1.1 Metsäalan yritykset uudistuvat ja uusia
yrityksiä syntyy






1.2 Raaka-aineiden
saatavuus
mahdollistaa metsien kestävän käytön
lisäämisen ja uudet investoinnit






1.3 Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EUvaikuttaminen
edistävät
kestävän
kehityksen tavoitteiden saavuttamista
ja metsäalan toimintaedellytyksiä sekä
vahvistavat
kansainvälisiä
liiketoimintamahdollisuuksia






2.1 Metsäalan osaaminen on monipuolista
ja vastaa muuttuvia tarpeita







Poliittiset päätökset ja lainsäädäntö parantavat
metsäalan yritysten uudistumisen ja kasvun
edellytyksiä.
Jalostusarvo kasvaa ja resursseja hyödynnetään
tehokkaasti.
Kotimaisen puupohjaisen energian tuotanto lisääntyy.
Puupohjaisilla raaka-aineilla korvataan fossiilisia
raaka-aineita ja energiaa.
Metsiin perustuva monipuolinen liiketoiminta kasvaa,
mukaan lukien palvelut sekä luonnontuoteala.
Metsävarat ovat runsaat, terveet ja hyväkasvuiset ja
vastaavat biotalouden lisääntyviin tarpeisiin.
Puuja
metsäpalveluiden
markkinat
ovat
tasapainoiset
ja
kilpailulliset.
Muihin
kuin
puuntuotannollisiin
ekosysteemipalveluihin
perustuville liiketoiminnoille on toimivat markkinat.
Kuljetusja
tietoliikenneväylien
palvelukyky,
tehokkuus ja toimivuus paranevat.
Vahvistetaan metsien, kestävään metsätalouden ja
metsiin pohjautuvan biotalouden roolia kestävän
kehityksen
Agenda
2030
-tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Vahvistetaan koordinaatiota, metsäasiantuntemusta
sekä metsäsektorin asemaa ratkaisujen tarjoajana.
Vahvistetaan
metsäalan
kansainvälisiä
liiketoimintamahdollisuuksia.
Julkisin varoin rahoitettava T&K-toiminta ja rakenteet
tukevat tarkoituksenmukaisesti metsiin liittyvän
biotalouden kestävyyttä, liiketoiminnan kehittämistä,
tuotteiden
ja
palveluiden
kaupallistamista,
kokeiluhankkeita sekä markkinoiden ja muiden
toimintaympäristön muutosten ennakointia.
Koulutuksen ja työelämän yhteistyö vahvistuu.
Eri koulutusasteilta valmistuneiden määrä ja
osaaminen vastaavat metsäalan rekrytointitarvetta ja
osaamisvaatimuksia.
Tutkimustoiminta vastaa biotalouden tarpeisiin.
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2.2 Hallinto on joustava, vaikuttava ja
asiakaslähtöinen



Henkilöstön osaaminen on ajanmukaista ja sen
työhyvinvointi paranee.



Hallinto, sen yhteistyö ja palvelut tukevat alan
kilpailukykyä ja vastaavat asiakkaan tarpeisiin.
Metsiin liittyvän tiedon ja tilastoinnin avoimuus,
kattavuus ja ajantasaisuus tukevat niiden laajaa
hyödyntämistä.
Hallinnon lupaprosessit ovat joustavia ja nopeita sekä
tukevat investointihankkeiden toteutumista ja korkean
ympäristönsuojelun tasoa.
Kaavoitusjärjestelmä
tukee
metsätalouden
ja
monipuolisen liiketoiminnan mahdollisuuksia.





3.1 Metsätalous on aktiivista ja yritysmäistä





3.2 Metsäluonnon monimuotoisuus sekä
ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen
kestävyys vahvistuvat








Aktiivinen ja yritysmäinen metsätalous lisääntyvät,
tilakoko
kasvaa
ja
metsien
omistusja
kiinteistörakenne tukevat metsien aktiivista käyttöä.
Metsätalouden
kannustejärjestelmä
on
tarkoituksenmukainen ja metsänomistajia aktivoiva.
Metsänomistajien ansaintamahdollisuudet lisääntyvät
ekosysteemipalveluita kaupallistamalla.
Metsäluonnon
monimuotoisuuden
köyhtyminen
pysähtyy vuoteen 2020 mennessä ja luonnon
monimuotoisuudelle suotuisa tila on varmistettu
vuoteen 2050 mennessä.
Metsätalouden aiheuttamat vesistöhaitat on minimoitu
käyttämällä parhaita käytettävissä olevia menetelmiä.
Metsien monipuolistuva hoito ja käyttö tukee
ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista.
Metsien virkistyskäyttö ja terveysvaikutukset kasvavat
ja metsät ovat kaikkien saavutettavissa.
Metsien käytön, metsäympäristön ja metsäkulttuurin
arvostus kasvaa.

Metsästrategian toimenpanoa varten on muodostettu strateginen hankesalkku. Hankkeiden
toteuttamisella luodaan edellytyksiä tavoitteiden ja strategisten päämäärien saavuttamiselle.
Metsästrategia sisältää on kymmenen (10) strategista hanketta:
Hanke

Kuvaus

A. Metsätieto ja
alustatalous

Läpileikkaavassa hankkeessa parannetaan
metsä-, luonto- ja ympäristötietoaineistojen
saatavuutta ja käytettävyyttä sekä
yhdistettävyyttä muiden tietolähteiden kanssa.
Laadukkaiden, ajantasaisten ja nykyistä
tarkempien paikkatietoaineistojen saatavuus
edistää digitalisaation kehittymistä. Lisäksi se
mahdollistaa uusien työkalujen kehittämisen
metsän- ja luonnonhoitoon sekä metsäalan

Vastuutahot

Vastuu: MMM, YM, VM

Muut toimijat: SMK, Luke,
MML, SYKE, Metsähallitus,
Tapio Oy, toimijat
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palveluiden nykyistä parempaan suunnitteluun,
toteutukseen ja vaikuttavuuteen.
B. Metsäalan
vuorovaikutus ja
viestintä

Läpileikkaavassa hankkeessa rakennetaan
moniarvoisen viestinnän ja vuorovaikutuksen
avulla luottamusta ja yhteistyötä eri toimijoiden
välillä. Lisäksi parannetaan ymmärrystä
metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä,
metsiin perustuvista tuotteista ja palveluista
sekä metsä-luonnon monimuotoisuudesta ja
muista ympäristö-hyödyistä. Tutkimukseen
perustuvan ja koordinoidun viestinnän avulla
lisätään tietoa metsien merkityksestä ja
yhteiskunnallisista hyödyistä. Viestinnän ja
uusien toimintamallien avulla
metsäkulttuurinen näkökulma otetaan osaksi
metsäalan vuorovaikutusta sekä metsistä
käytävää keskustelua.

Vastuu: MMM, TEM, YM

C. Resurssitehokas ja
kestävä metsänhoito

Hankkeessa toteutettavan T&K-toiminnan,
koulutuksen ja kehitettävien paikkatietoon
perustuvien työkalujen myötä lisätään
aktiivista, oikea-aikaista ja optimaalisesti
kohdennettua metsänhoitoa metsien kasvun
lisäämiseksi ja hiilinielujen vahvistamiseksi.
Tavoitteena on kasvattaa talousmetsien
kestäviä hakkuumahdollisuuksia. Samalla
otetaan aktiivisesti huomioon kehitettävien
toimenpiteiden vaikutukset metsäluonnon
monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun sekä
toimenpiteiden muut ristikkäisvaikutukset.

Vastuu: MMM, YM, OM

Muut toimijat: SMY, SMK,
Luke, Lusto, Suomen
riistakeskus, koulut ja
oppilaitokset, LVM, OKM,
toimijat

Muut toimijat: Luke, SMK,
MML, Tapio Oy, Suomen
riistakeskus, Metsähallitus,
toimijat

Metsätila- ja omistusrakennetta parantavat
toimet tukevat metsänomistajien
päätöksentekoa ja metsien kestävää
hyödyntämistä.
Metsänomistajille suunnatut uudet 2020-luvun
kannustejärjestelmät ovat
tarkoituksenmukaisia, vaikuttavia,
hallinnollisesti kevyitä, luovat lisäarvoa ja
tukevat kestävää ja resurssitehokasta metsänja luonnonhoitoa.
D. Talousmetsien
luonnonhoito ja
metsäluonnon
monimuotoisuus

Hankkeessa toteutettavan kehitystyön myötä
talousmetsien luonnonhoito tulee nykyistä
vaikuttavammaksi ja kiinteämmäksi osaksi
jokapäiväistä metsänhoitoa ja
metsäpalveluyrittäjyyttä. Paikkatieto ja uudet
sovellukset mahdollistavat nykyistä paremmin
metsäluonnon monimuotoisuuden,
puuntuotannon ja muiden
ekosysteemipalveluiden yhteensovittamisen.

Vastuu: MMM, YM

Muut toimijat: Luke, SYKE,
SMK, Tapio Oy, Suomen
riistakeskus, Metsähallitus,
toimijat
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Metsäpuiden geenivaroista huolehditaan.
METSO-ohjelmaa toteutetaan ja sen
resursseista huolehditaan ohjelmalle
asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
E. Ilmastokestävä
metsätalous

F. Metsätiet ja metsien
saavutettavuus

Hanke tukee Suomen ilmastopolitiikkaa
lisäämällä tietämystä hiilivarastojen ja
hiilensidonnan kehittymisestä metsissä sekä
metsien ja metsänhoidon vaikutuksista
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.
Tuotettavan tiedon avulla ilmastonmuutoksen
hillintä ja siihen sopeutuminen otetaan
paremmin huomioon metsiin liittyvässä
päätöksenteossa. Metsätalouden käytäntöihin
sovellettuna hankkeessa tuotettu tieto
parantaa metsätalouden ja metsänomistajien
riskienhallintaa. Hanke luo perusteita
ilmastonäkökulman aiempaa tehokkaampaan
huomioimiseen metsien hoidossa ja käytössä.

Vastuu: MMM, YM

Hankkeen avulla nostetaan tieverkon
palvelutasoa ja käytettävyyttä muun muassa
paikkatietoa hyödyntämällä. Hankkeen avulla
parannetaan myös tiekuntien
päätöksentekokykyä ja tiekuntien osakkaiden
tavoitettavuutta. Hankkeella edistetään
toimintavarmojen, nopeiden ja tasalaatuisten
tietoliikenneyhteyksien saatavuutta koko
maassa.

Vastuu: LVM, MMM, YM

Muut toimijat: Luke, SYKE,
IL, Tapio Oy, SMK,
Metsähallitus, Suomen
riistakeskus

Muut toimijat: SMK,
Metsähallitus, kunnat,
toimijat

Panostukset infrastruktuuriin edistävät muun
muassa puuta käyttävän teollisuuden
toimintaedellytyksiä, metsien monipuolista
hyödyntämistä, pelastustehtävien
suorittamista, virkistyskäyttöä ja
luontomatkailua sekä muuta maaseudun
elinkeinotoimintaa.
G. Uudet puupohjaiset
tuotteet

Hankkeessa kehitetään uusia
metsäbiomassapohjaisia ratkaisuja sekä
tuetaan niiden kaupallistamista. Toiminta
keskittyy uusien korkean lisäarvon kuitu- ja
selluloosatuotteiden kehittämiseen sekä puun
käyttöturvallisuuden lisäämiseen ja
hyvinvointivaikutusten kaupallistamiseen
puurakentamisessa ja massiivipuutuotteissa.
Selvitetään puubiomassan ja sen
komponenttien uusia tuotemahdollisuuksia
kemikaalien, pakkausten, filmien ja
ligniiniperäisten korkean lisäarvon tuotteiden
valmistuksessa.

Vastuu: TEM, MMM, YM

Muut toimijat: Business
Finland, Suomen
Akatemia, Luke, VTT, LVM,
alan yritykset

Julkiset kannustimet monipuolisen yhteistyön
tukemiseksi tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa
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nopeuttavat bio- ja kiertotalouden
liiketoiminnan kasvua.
H. Luontomatkailu,
luonnontuoteala ja
luontoon perustuvat
muut palvelut

I. Osaaminen ja
koulutus

Hankkeessa parannetaan luontomatkailun,
metsien terveys- ja hyvinvointipalveluiden ja
luonnontuotealan toimintaedellytyksiä sekä
yhteistyötä metsäsektorin kanssa. Uudet
työkalut parantavat luonnontuotteiden ja
metsämaiseman kysynnän ja tarjonnan
kohtaamista. Uudet arvoketjut ja
metsänomistajien ansaintamallit luovat uutta
metsiin ja luontoon perustuvaa liiketoimintaa.

Vastuu: MMM, TEM, YM

Hankkeen myötä tutkimuksen,
elinkeinoelämän ja koulutuksen yhteistyö
syventyy, mikä auttaa niin metsäalan
ammattilaisten kuin opiskelijoiden osaamisen
turvaamisessa. Nykyistä voimakkaampi
panostus paikkatiedon, puutekniikan,
talousmetsien luonnonhoidon, vesiensuojelun,
suometsänhoidon, metsätieverkoston,
yrittäjyyden, sekä metsien muiden kuin
puutuotantoon perustuvien käyttömuotojen
(luontomatkailu, palvelut, luonnontuotteet)
osaamiseen ja koulutukseen vähentää
toiminnassa havaittuja pullonkauloja. Lisäksi
oppimisympäristöjen kehittäminen tukee
metsäalan kuljettajakoulutuksen laadun
uudistamista ja kuljettajien saatavuuden
parantamista.

Vastuu: OKM, MMM, TEM

Muut toimijat:
Metsähallitus, SMK, Luke,
Ruralia, Tapio Oy, Suomen
riistakeskus, yritykset,
maanomistajat

Muut toimijat:
Opetushallitus, koulutuksen
järjestäjät, Metsäkoulutus
ry, TTS, alan yritykset ja
järjestöt, Luke, SMK ,
Business Finland, Suomen
Akatemia, Metsähallitus,
Lusto, Tapio Oy

Uudet tavat oppia tulee hyödyntää uusien
osaamistarpeiden lisääntyessä. Edellytykset
koulutuksen työssäoppimisen lisäämiseksi
paranevat etenkin PK-yrityksissä.
J. Kansainvälinen
metsäpolitiikka ja EUvaikuttaminen

Kestävän metsätalouden ja metsiin
perustuvien elinkeinojen edellytysten
parantamiseksi toteutetaan linjaukset, jotka
koskevat kansainvälistä metsäpolitiikkaa ja
EU-vaikuttamista sekä kansainvälisen
liiketoimintamahdollisuuksien edistämistä.
Hankkeen myötä Agenda 2030:n toimeenpano
on koordinoitua metsiin, kestävään
metsätalouteen ja biotalouteen liittyen. Metsiin
ja metsäalaan liittyvä monitahoinen,
esimerkiksi YK-pohjainen yhteistyö ja
kehityspolitiikka ovat tehokkaita ja vaikuttavia.

Vastuu: MMM, UM, TEM,
YM, VM

Muut toimijat: Business
Finland, Luke,
tutkimuslaitokset, järjestöt
ja yritykset, muut maat,
kansainväliset järjestöt ja
prosessit

Hankkeen avulla pyritään siihen, että
metsäalan ja kestävän metsätalouden
toimintaedellytykset on turvattu sekä
metsäalan merkitys ilmasto- ja
energiapolitiikkojen ratkaisuissa on
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tunnustettu. Metsiin ja kestävään
metsätalouteen liittyvää hyvää hallintoa
vahvistetaan ja ihmisoikeuksia edistetään.
Metsien monimuotoisuuden turvaaminen
kansainvälisen yhteistyön avulla on aktiivista ja
vaikuttavaa.

Metsästrategian valmistelu
Metsästrategian päivitykseen osallistuivat kansallinen metsäneuvosto ja sen työryhmät.
Metsäneuvosto käsitteli metsästrategian päivitystä 14.3.2018, 20.6.2018, 26.9.2018 ja
26.10.2018 pidetyissä kokouksissaan ja hyväksyi ehdotuksen metsästrategiaksi 19.12.2018
pidetyssä kokouksessa. Lisäksi 17.5.2018 järjestettiin metsäneuvostolle työpaja, jossa käsiteltiin
strategisten hankkeiden päivitystä. Strategialuonnosta käsiteltiin marraskuussa 2018
kahdenvälisissä tapaamisissa valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön,
ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.
Päivityksessä käytettiin apuna työryhmä- ja työpajatyöskentelyn lisäksi alueellisia kuulemisia
sekä kansalaisille suunnattua Ota kantaa -kyselyä. Metsäkeskus järjesti syksyllä 2018 viisi
tilaisuutta, joissa keskusteltiin metsästretegialuonnoksesta ja hankesalkusta. Tilaisuudet
järjestettiin Mikkelissä, Evolla, Pietarsaaressa, Oulussa ja Rovaniemellä. Tilaisuuksiin osallistui
noin 20-50 henkilöä eri organisaatioista. Ota kantaa -kysely oli auki syyskuussa 2018. Kyselyyn
vastasi 422 kansalaista. 24.10.2018 järjestettiin myös puolueille suunnattu keskustelutilausuus
Metsädebatti 2018.
Metsästrategia toteuttaa metsiin liittyviä kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n
tavoitteita. Se on sovitettu yhteen muun muassa biotalousstrategian, energia- ja
ilmastostrategian, Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn,
kansallisen biodiversiteettistrategian, energia- ja ilmastopoliittisten ja maaseutu- ja aluepoliittisten
strategioiden ja ohjelmien sekä useiden kansainvälisten sopimusten ja ohjelmien kanssa.
Luonnos päivitetyksi Kansallinen metsästrategia 2025:ksi oli lausuntokierroksella 13.–
31.11.2018. Lausuntokierroksella olleeseen luonnokseen saatiin 46 lausuntoa (liite 1).
Lausuntokierros ei tuonut merkittäviä muutoksia strategian linjauksiin. Lausunnoissa esitettiin
täsmennyksiä, asiavirheiden korjauksia ja teknisluontoisia muutoksia, jotka on otettu huomioon
ehdotuksessa. Luonnonsuojelujärjestöjen esitykset metsien suojelun merkittävästä lisäämisestä
käsitellään aikanaan kansallisen biodiversiteettistrategian uudistamisen yhteydessä.
Saamelaiskäräjien kanssa käytiin saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut 17.12.2018, ja
neuvottelussa sovitut saamelaisten kotiseutualueen erityispiirteitä koskevat tarkennukset
sisällytettiin asiakirjaan.
Alan toimijat ovat hyvin sitoutuneita strategian tavoitteisiin ja hanke-ehdotuksiin.

Metsästrategian toteuttaminen
Metsästrategia ohjaa eri ministeriöiden ja niiden alaisen hallinnon toimintaa strategisten
hankkeiden toteuttamisessa. Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi metsästrategian
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toimeenpanoa ja sen seurantaa. Toimeenpanoa edistävät myös metsäneuvosto, sen alainen
työvaliokunta, verkostot sekä strategisten hankkeiden ympärille kootut ohjausryhmät.
Tarvittaessa voidaan perustaa laajempia aihealueita käsitteleviä työryhmiä arvioimaan,
suunnittelemaan ja edistämään strategian toimeenpanoa.
Strategia-asiakirjassa
todetaan
rahoitustarpeiden
kohdentuminen
maaja
metsätalousministeriön hallinnonalalla tutkimus- ja kehittämistoimintaan, infrastruktuuriin,
digitalisaatioon, monimuotoisuuden edistämiseen ja kansainvälisten ja EU-linjausten
toteuttamiseen. Tavoitteiden ja hankkeiden toteuttaminen edellyttää rahoitusta myös muiden
ohjelman laatimisessa mukana olleiden ministeriöiden hallinnonaloille.
Metsästrategian strategisista hankkeista tehdään tarkennettu toimeenpanosuunnitelma.
Metsäneuvosto tarkastelee vuosittain strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä
strategisten hankkeiden etenemistä ja esittää tarvittaessa uusia hankkeita. Strategiasta laaditaan
ulkopuolisia väliarviointeja tarpeen mukaan, ja sitä tarkistetaan tarvittaessa arviointien ja
seurantatietojen perusteella. Uudet alueelliset metsäohjelmat toteutetaan mahdollisesti vuosina
2021–2025, ja ne laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä.
Metsästrategian hankkeiden rahoitusta koskevat kysymykset käsitellään ja niistä päätetään
valtiontalouden kehys- ja talousarvioprosesseissa. Strategian tavoitteet ovat hallinnonaloittaisen
taloussuunnittelun perustana julkisen talouden suunnitelmien, niihin sisältyvien valtiontalouden
kehysten sekä valtion talousarvioiden valmistelussa. Strategiaa toteutetaan näiden puitteissa.
Rahoituslinjauksia
valmistellaan
tarvittaessa
käsittelyllä
talouspoliittisessa
ministerivaliokunnassa. Hankkeiden toteuttamiseen voidaan myös hakea EU:n hankerahoitusta.
Metsästrategian strategisten hankkeiden toteuttamisen lisäksi on useita strategioita ja ohjelmia,
jotka osaltaan toteuttavat metsästrategian tavoitteita. Metsästrategian ja muiden strategioiden
koordinaatioon, rajapintoihin ja yhteensopivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Metsästrategian tavoitteita tukevia toimia tehdään myös osana jokapäiväistä kehittämistyötä.

Metsästrategian vaikutukset
Kansallinen metsästrategia 2025 sisältää vaikutusarvioinnin, jonka ovat laatineet
Luonnonvarakeskuksen tutkijat. Arvioinnissa tarkastellaan taloudellisia, sosiaalisia ja
ympäristövaikutuksia, tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä sekä
strategisia hankkeita. Myös strategian mittareiden kehityssuunnista vuoden 2013 vertailutasoon
verrattaessa voidaan päätellä strategian vaikutuksia.
Vaikutusten arvioinnin tausta, tavoite ja toteutus
Luonnonvarakeskus (Luke) valitsi Kansallinen metsästrategia 2025:n päivityksen vaikutusten
arviointiin lähestymistavaksi sisäänrakennetun prosessiarvioinnin. Sisäänrakennetussa
prosessiarvioinnissa seurattiin prosessia ja sen vuorovaikutteista toteuttamista. Sen lisäksi
tuettiin prosessia ennakoimaan päivityksen vaikutuksia suhteessa tavoitteisiin jo prosessin
aikana, jolloin päivityksessä voitiin tarvittaessa reagoida esimerkiksi sen osien mahdollisiin
ristikkäis- tai sivuvaikutuksiin tai varautua tunnistettuihin epävarmuuksiin. Koska KMS 2025:n
päivityksessä ei muutettu tavoitteita, vaikutusarvio painottuu hankesalkun arviointiin suhteessa
tavoitteisiin.
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Metsästrategian yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus
Kansallinen metsästrategia pyrkii edistämään metsistä saatavaa hyvinvointia, lisäämään
biotaloudesta saatavaa elinvoimaa Suomessa sekä turvaamaan metsien kestävän taloudellisen,
sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen käytön sekä hyödyntämisen. Metsästrategiassa asetettuja
tavoitteita ja päämääriä toteutetaan hankesalkkuun sisältyvien strategisten hankkeiden avulla.
Tavoitteiden edistymistä voidaan arvioida sekä määrällisillä että laadullisilla mittareilla.
Kokonaisarviointia kuitenkin vaikeuttaa se, että hankkeiden toteutuskustannusten ja hankkeista
saatujen välittömien ja välillisten hyötyjen rahallisia arvoja ei tunneta tai niitä ei pystytä
mittaamaan.
Taloudelliset vaikutukset
Suomen metsien käyttö ja puubiomassaa hyödyntävät elinkeinot ovat kokeneet voimakkaan
rakennemuutoksen viimeisen 15 vuoden aikana. Vaikka paperista saatavat tulot kattavat edelleen
noin kolmasosan metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta, paino- ja kirjoituspaperin merkitys
vähenee edelleen. Puun käytön tuotannollinen painopiste onkin siirtynyt selluun,
pakkausmateriaaleihin sekä biopolttoaineisiin viime vuosina toteutuneiden investointien myötä.
Puutuoteteollisuudessa on sahauskapasiteetin lisäksi investoitu myös CLT- ja LVL-tuotteisiin
puurakentamisen kasvaessa. Uusia, erityisesti kuitupuun käyttöä lisääviä investointeja on
suunnitteilla, mutta niistä ei ole vielä tehty investointipäätöksiä. Investointipäätökset edellyttävät
varmuutta raaka-aineen riittävyydestä hinnalla, joka määräytyy maailmanmarkkinoilta ja
tuotantoteknologiasta (Hankkeet A, C, F, G).
Viime vuosina vallinnut hyvä suhdannetilanne on kasvattanut metsäalan arvonlisäystä ja
liikevaihtoa. Vuonna 2017 koko metsäsektorin arvonlisäys oli noin 7,8 miljardia euroa, kun se
strategian vertailuvuonna 2013 oli 6,8 miljardia. Vastaavana aikana metsäteollisuuden liikevaihto
kohosi neljällä miljardilla eurolla 29,8 miljardiin. Tämä on perustunut erityisesti sellun ja kartongin
tuotantomäärien kasvuun. Lisäksi lämpö- ja voimalaitoksissa kiinteiden puupolttoaineiden käyttö
on kasvanut. Tämä kasvu on perustunut metsäteollisuuden sivutuotteiden ja jätepuun polton
lisääntymiseen kasvaneen puuraaka-aineen käytön vuoksi. Päästöoikeuksien hintojen nousun
myötä metsähakkeen kilpailukyky lämmöntuotannossa paranee, mutta metsästrategiassa
kirjattuun metsähakkeen käytön kokonaistavoitteiseen on vaikea päästä. Tavoitteen toteutuminen
vuoteen 2030 mennessä vaatisi käytön lähes kaksinkertaistumista nykyisestä tasosta. Tämän
tavoitteen osalta KMS 2025:n päivitys linkittyy Energia- ja ilmastostrategiaan.
Metsästrategian yhtenä tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota ja kehittää sekä monipuolistaa
palveluita ja palvelualustoja taloudellisen tehokkuuden parantamiseksi. Esimerkiksi Suomen
metsäkeskuksen ylläpitämä Metsään.fi -palvelu perustuu avoimeen metsätietoon, jonka varaan
on rakennettu jo useita pilottiluonteisia palveluja. Metsään.fi -tietoa hyödyntävä sähköinen
puukauppapaikka Kuutio.fi on ensimmäisen toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut asemaansa.
Sen kautta tehdään noin viidesosa puukaupoista, valtaosa on metsänhoitoyhdistysten
valtakirjakauppoja. Tavoitetta hallinnon yksinkertaistamisesta, joustavuudesta ja tehokkuuden
lisäämisestä on pyritty toteuttamaan esimerkiksi uudistamalla maankäyttö- ja rakennuslakia
maisematyölupavaatimusten osalta. Kaikki nämä edellyttävät parannuksia metsä, luonto- ja
ympäristöaineistojen saatavuudessa, käytettävyydessä sekä yhdistettävyydessä muiden
tietolähteiden ja ICT-työkalujen kanssa (Hanke A).
Valtakunnan metsien 12. inventoinnin (VMI12, Luonnonvarakeskus 2018) mukaan Suomen
metsien vuotuinen kasvu on 107 miljoonaa kuutiometriä. Kasvu perustuu Suomessa
vuosikymmeniä toteutettuun metsien hyvään ja puuntuotannollisesti kestävään hoitoon.
Metsäteollisuuden uusien investointien myötä kotimaisen puun käyttö on kasvanut ja runkopuun
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hakkuukertymien ennakoidaan nousevan vuonna 2018 jo noin 77 miljoonaan kuutiometriin.
Merkittävä osa kasvavien hakkuukertymien tulo- ja kerrannaisvaikutuksista jää aluetalouksiin,
mikä lisää niiden elinvoimaisuutta. Yhden miljoonan kuutiometrin hakkuiden lisäyksen on arvioitu
tuottavan valtiolle noin 14 miljoonan verotulojen lisäyksen metsätalouden ja kuljetuksen
arvoketjussa. Hakkuut ovat jo nyt lähellä Kansallinen metsästrategia 2025:n (2015) 80 miljoonan
kuutiometrin vuositavoitetta vuodelle 2025. Talousmetsien puuston vuotuisen kasvun lisäystä
koskevan tavoitteen toteutuminen yhtä aikaa runkopuun hakkuukertymää koskevan tavoitteen
kanssa edellyttää resurssitehokkuutta sekä metsänhoidossa (Hanke C) että talousmetsien
luonnonhoidossa ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa (Hanke D). Metsien
resilienssistä huolehtiminen on myös tärkeää (Hanke E).
Ilmastonmuutos ja niukentuvat luonnonvarat haastavat uusiutumattomien luonnonvarojen
käyttöön perustuvan fossiilitalouden, josta pois pyrkimisessä mahdollisuuksia luovat
puubiomassaan perustuvat nykyiset ja uudet tuotteet. Metsäsektorille onkin syntynyt uutta
yritystoimintaa metsäalaa tukevaan palvelutoimintaan sekä puuhun perustuvien uusien tuotteiden
tutkimus- ja kehittämistoimintaan erityisesti tekstiilikuiduissa, pakkausmateriaaleissa,
biopolttoaineissa ja puurakentamisessa. Osa uusista tuotteista on jo tuotannon pilottiasteella.
Biopolttoaineiden jalostus on vielä toistaiseksi pääosin alhaisen arvonlisän tuotantoa.
Aluetalouksien kehitystä tukee myös metsiin perustuvien muiden elinkeinojen, kuten
luonnontuotealan ja luontomatkailun, kasvu. Luontomatkailun mahdollisuudet ovat myös
taloudellisesti merkittävät. Vuonna 2017 luontomatkailun arvonlisä oli noin 1,4 miljardia.
Ilmastonmuutoksen myötä metsätuhojen lisääntyminen on uhka metsien eri käyttömuodoille,
metsiin perustuville elinkeinoille ja metsistä saatavalle hyvinvoinnille. Uusien tuotteiden ja
palveluiden sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
edellyttää uutta tietoa (Hanke G), osaamista ja uusia oppimistapoja (Hanke I). Myös moniarvoisen
viestinnän ja vuorovaikutuksen rooli yritystoiminnan ja yhdessä oppimisen tukena kasvaa (Hanke
B). Tietoa ilmastokestävästä metsätaloudesta ja siihen liittyen metsien eri käyttömuotojen
yhteensovittamisesta tarvitaan lisää (Hanke E).
Metsäsektorin rakennemuutokseen ja toimintaedellytyksien parantamiseen julkinen valta on
osallistunut parantamalla infrastruktuuria, kuten pääteiden runkoverkkoa ja tietoliikenneyhteyksiä.
Metsätieverkoston paikoin heikko kunto sekä taimikonhoidon ja nuorten metsien harvennusrästit
sen sijaan edelleen heikentävät metsätalouden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä.
Toimintaedellytyksien turvaaminen edellyttää infrastruktuurin parantamista (Hanke F) ja
metsänhoitomäärien lisäystä (Hanke C).
Vuonna 2017 metsistä saatu bruttokantorahatulo oli noin 2,2 miljardia euroa, mistä yksityisten
metsänomistajien osuus oli 1,9 miljardia euroa. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen metsätilojen
sukupolvenvaihdoksia edistämään tarkoitetun metsälahjavähennyksen vaikutusta on toistaiseksi
liian aikaista arvioida. Ensimmäisenä vuonna sen merkitys jäi hyvin vähäiseksi:
metsälahjavähennystä myönnettiin yhteensä vajaa miljoona euroa, kun esimerkiksi
yrittäjävähennystä myönnettiin metsätaloudesta samaan aikaan 54 miljoonaa euroa ja
metsävähennystä 210 miljoonaa euroa. Metsätalouden elinkeino- ja yritysnäkökulman huomioon
ottaminen päätöksenteossa edellyttää uutta tietoa metsien taloudellisista mahdollisuuksista ja
vaihtoehdoista (Hankkeet A, B, C, D, E, H).

Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset
Metsäsektorin työllisyyteen vaikuttavat vallitseva metsäteollisuustuotteiden kysyntä- ja
suhdannetilanne sekä tuottavuuden ja automatisaation kasvu. Metsäteollisuudessa työllisten
määrä on vähentynyt alan rakennemuutoksen myötä, kun taas metsätaloudessa kasvaneet
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puunkorjuumäärät ovat hidastaneet sektorin työllisyyden alenemista. Lisääntyvien metsänhoitoja parannustöiden sekä puunkorjuun- ja kuljetuksen myötä metsätaloudessa työllisten määrän
vähenemisen ennakoidaan olevan myös tulevaisuudessa suhteessa hitaampaa kuin
metsäteollisuudessa. Kasvava elinkeinotoiminta luonnontuotealalla ja luontomatkailussa sekä
muussa metsiin liittyvässä palvelutoiminnassa tarjoaa työpaikkoja. Merkittävä osa uusista
työpaikoista syntyy Itä- ja Pohjois-Suomeen. Osaamisen kehittäminen ja koulutus ovat tärkeitä
tähän työn ja yrittämisen rakennemuutokseen sopeutumisessa (Hanke I).
Kaupungistumisen myötä merkittävä yhteiskunnallisesti vaikuttava tekijä on kansalaisten ja
erityisesti nuorten vieraantuminen metsistä, mikä voi heijastua muutoksiin toimintatavoissa,
kulutuspreferensseissä, arvostuksessa ja suhtautumisessa metsien käyttöön ja käyttömuotoihin.
Metsien virkistyskäytöllä on todettu olevan mittavia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.
Kaupungistumisen ja väestömäärien keskittyessä lähinnä Etelä-Suomeen on tärkeää, että
samalla metsiä on lähellä. Metsien virkistyskäytön lisääntymisen ja luontomatkailun kasvun myötä
kävijämäärät kansallispuistoissa ovat kasvaneet ja asiakastyytyväisyys on hieman parantunut.
Monipuolisen viestinnän keinoin (Hankkeet A, B, E, G) sekä strategian tavoitteena olevan metsien
monipuolisen virkistys- ja hyvinvointikäytön turvaamisen (Hankkeet F, H) kautta voidaan vaikuttaa
kansalaisten metsätietoisuuteen ja -suhteeseen.
Ekologiset vaikutukset
Hakkuukertymien kasvaessa paineet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen kasvavat.
Huomattava osa maamme puustosta ja hakkuumahdollisuuksista on paksuturpeisilla mailla. Niillä
on huomattava merkitys myös maaperän hiilivarastojen kannalta. Turvemaiden käyttöön ja
hoitoon liittyvät kysymykset tulevatkin olemaan hyvin keskeisiä, kun arvioidaan metsätalouden
hiilinieluvaikutuksia. Uusien tutkimustulosten mukaan myös vesiensuojeluun liittyy isoja haasteita
ojitetuilla
turvemailla.
Hakkuita
ja
metsänhoitotöitä
on
kehitettävä
nykyistä
ympäristöystävällisemmiksi (Hanke C). Lisäksi on huolehdittava talousmetsien luonnonhoidosta
ja metsäluonnon monimuotoisuudesta (Hanke D) sekä metsien resilienssistä (Hanke E).
Nykyisen tiedon mukaan lajien uhanalaistumisvauhti Suomen metsissä on hidastunut, mutta ei
vielä pysähtynyt. Kuolleen puun määrä on jonkin verran lisääntynyt Etelä-Suomessa, mutta
Pohjois-Suomessa se on vähentynyt. METSO:n toteutusta on tuettu vuosina 2000–2017
luonnonsuojeluhankinnoilla (YM) sekä ympäristötuen ja luonnonhoidon (MMM) osalta yli 300
miljoonalla eurolla. Metsien suojelussa on silti edelleen erittäin selvä alueellinen epätasapaino.
Vuosina 2015–2017 luonnonhoitohankkeisiin myönnettiin yhteensä hieman vajaa 2,6 miljoonaa
euroa. Luonnonhoitohankkeisiin nykyään sisältyvää kulotusta ei ole saatu lisättyä tarvetta
vastaavasti. Metsätalouden toimenpiteiden kielteisten vaikutusten minimointi edellyttää
metsävara-, luonto- ja ympäristötiedon (Hanke A) sujuvaa yhdistämistä toimenpiteisiin (hanke C).
Lisäksi tulee vahvistaa monimuotoisuuden turvaamista (Hanke D) sekä huolehtia metsien
resilienssistä (Hanke E). Tämän tavoitteen osalta KMS 2025:n päivitys linkittyy
biodiversiteettistrategiaan.
Viime aikoina ilmastonmuutoksen hillintää koskevassa keskustelussa ovat korostuneet päästöjen
leikkausten ohella hiilinielut ja niiden lisääminen. Suomessa metsät muodostavat merkittävimmän
hiilinielun, joihin voidaan vaikuttaa hakkuilla ja metsänhoitotöillä. Puuta voidaan käyttää
korvaamaan fossiilisia poltto- ja raaka-aineita. Joidenkin uusien biomateriaalien myönteiset
ilmasto- ja ympäristövaikutukset voivat jäädä oletettua pienemmiksi, jos tällaisten materiaalien ja
jalosteiden elinkaari jää lyhyeksi tai niitä ei pystytä kierrättämään tai kompostoimaan tehokkaasti.
Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta puutuotteiden elinkaaren pidentäminen ja hiilen
varastoiminen niihin on tärkeätä. Tuoteportfolion tavoiteltu rakennemuutos edellyttää uusia tuote-
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ja palveluratkaisuja (Hanke G) sekä muutosta kuluttajien käyttäytymisessä, johon voidaan
vaikuttaa monipuolisella viestinnällä (Hanke B).
Epävarmuus ja muuttuva toimintaympäristö
KMS 2025:n tavoitteita haastavat monet samanaikaiset muutokset metsäsektorin
toimintaympäristössä, kuten globalisaatio, kansainvälinen talouskehitys, kilpailu niukkenevista
luonnonvaroista, ilmastonmuutos ja biodiversiteetin heikkeneminen, metsien käytön muutokset ja
eri käyttömuotojen yhteensovittaminen. Tavoitteita puolestaan tukevat väestön vaurastuminen ja
kulutustottumusten muutos, pyrkimys vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä, digitalisaatio,
uudet puupohjaiset tuotteet ja metsien tarjoamat monet ekosysteemipalvelut.
Globaalit megatrendit ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan Suomen metsäalan
toimintaympäristöä merkittävästi. Globalisaatio ja maailmantalouden painopisteiden muutos
vaikuttavat kauppavirtojen suuntautumiseen, kansainvälisen kilpailun kiristymiseen ja
markkinavaihteluiden leviämisen nopeuteen ja voimakkuuteen alueiden välillä. Globalisaation
vastareaktioina protektionistinen kauppapolitiikka on voimistunut useissa kehittyneissä maissa
viime vuosina. Viennistä riippuvaisen Suomen metsäsektorin kannalta protektionismin kasvulla,
maiden irtautumisella kansainvälisistä kauppasopimuksista ja mahdollisilla kauppasodilla olisi
merkittäviä suoria ja epäsuoria vaikutuksia koko Suomen kansantalouteen.
Kiinan painoarvo on viime vuosina kasvanut voimakkaasti Suomen metsäteollisuuden viennissä.
Viennin kasvu Kiinaan on näkynyt metsäteollisuuden tuotannon ja liikevaihdon sekä hakkuiden
määrän nousuna. Samalla riippuvuuden kasvu yhden maan markkinoista on tuonut mukanaan
lisääntyviä riskejä. Sellun ja yleisemmin puukuitujen kysynnän kasvu Kiinassa yhdistettynä maan
omiin rajallisiin metsävaroihin on näkynyt myös kiinalaisten yritysten kiinnostuksena
metsäteollisuusinvestointeihin ulkomailla, myös Suomessa. Suomessa suunnitteluvaiheessa
olevien sellu- ja biojalostamohankkeiden toteutuminen on kuitenkin epävarmaa.
Suomen metsäteollisuuden kilpailukyky ja menestys on perustunut ennen muuta pohjoisen
pitkäkuituiseen havuselluun ja sen ominaisuuksiin. Sen asema metsäteollisuuden keskeisten
loppu- ja välituotteiden perusraaka-aineena säilynee vahvana lähivuosina. Toisaalta teknologian
nopea kehitys voi tuoda mukanaan myös joitakin yllätyksiä. Riskit voisivat realisoitua esimerkiksi
silloin, jos samanlaisia kuituominaisuuksia voitaisiin tuottaa modernin geeniteknologian avulla
etelän plantaasimetsätaloudessa.
Metsien kasvun lisäys mahdollistaa sekä hakkuiden että hiilinielujen määrän yhtäaikaisen
nousun. Metsien käytön kestävyys vaatii huomiota monimuotoisuuden edistämiseen ja
metsätalouden vesistökuormitukseen. Nämä seikat on pyritty ottamaan huomioon sisällyttämällä
strategisiin hankkeisiin ja niiden vaikutusten tarkasteluun olennaisena osana myös eri
käyttömuotojen ja tavoitteiden väliset ristikkäisvaikutukset. Käytännön yhteensovittamisen tueksi
tarvitaan edelleen ajantasaista ja riippumatonta tutkimustietoa.
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Lausuntoyhteenveto – Kansallinen metsästrategia 2025

Metsästrategian luonnos (13.11.2018) oli lausunnolla 13.11–30.11.2018. Metsästrategian
luonnokseen saatiin kaikkiaan 46 lausuntoa.

Lausuntoa pyydettiin seuraavilta organisaatioilta (yht. 57):
Työ- ja elinkeinoministeriö
Liikenne-ja viestintäministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö
Maa-ja metsätalousministeriö: Ruokaosasto
Aalto-yliopisto
Bioenergia ry
Business Finland
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Energiateollisuus ry
Energiavirasto
Eteläisen Suomen Yhteismetsät ry
Etämetsänomistajien Liitto ry
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Kemianteollisuus ry
Koneyrittäjien liitto ry
Loimu ry
Luonnonvarakeskus
Lusto - Suomen Metsämuseo
Maa-ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry
Maanmittauslaitos
Metsähallitus
Metsämiesten Säätiö
Metsäteho
Metsäteollisuus ry
METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
Museovirasto
Motiva Oy
Opetushallitus
Paliskuntainyhdistys
Paperiliitto
Puutuoteteollisuus ry
Pellervon taloustutkimus PTT
Pohjois-Suomen Yhteismetsien Yhdistys ry
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Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry
Saamelaiskäräjät
Suomen 4H-liitto
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen Latu ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Suomen Luontoyrittäjyysverkosto
Suomen metsäkeskus
Suomen Metsäsäätiö
Suomen Partiolaiset ry
Suomen Metsäyhdistys ry
Suomen riistakeskus
Sahateollisuus ry
Suomen ympäristökeskus SYKE
Tapio Oy
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Teollisuusliitto
TTS Työtehoseura
WWF Suomi
Pyydettyä lausuntoa eivät antaneet ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto,
Aalto-yliopisto, Etämetsänomistajien Liitto ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteho, Museovirasto,
Motiva Oy, Paperiliitto, Puutuoteteollisuus ry, Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry,
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen Latu ry, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry,
Suomen Metsäsäätiö eikä Suomen Metsäyhdistys ry (yht. 16).
Pyydettyjen lausuntojen lisäksi BirdLife Suomi ry, Itä-Suomen yliopiston ALL-YOUTHtutkimushanke, Kalatalouden Keskusliitto, Lounais-Suomen Pyöreä pöytä, Luonnonsuojeluliitto
Tapiola ry, OTSO Metsäpalvelut Oy sekä Rauno Laitalainen toimittivat lausunnon. Suomen
yhteismetsät ry toimitti lausunnon Etelä-Suomen Yhteismetsät ry:n ja Pohjois-Suomen
yhteismetsät ry:n puolesta.
Lausuntojen perusteella metsästrategian päivitystä pidettiin tarpeellisena. Lausunnoissa kiitettiin
strategian päivitysprosessia avoimuudesta, osallistavuudesta ja laajasta yhteistyöstä
sidosryhmien kanssa. Strategian visiota ja päämääriä kannatettiin vahvasti. Strategista
hankesalkkua pidettiin perusteltuna, mietittynä kokonaisuutena, jossa on nostettu esille oikeita
kehityskohteita metsäalan kehittymisen kannalta. Luonnonsuojelujärjestöt korostivat ekologisen
kestävyyden merkitystä hakkuumäärien kasvaessa. Resurssien riittävyydestä tulisi pitää erityistä
huolta.
Työ- ja elinkeinoministeriö piti hyvänä uudistuksena sitä, että uuden puupohjaiset tuotteet on
nostettu strategiassa omaksi strategiseksi hankkeeksi. TEM piti strategian päivitystä
ajankohtaisena, kattavana ja tasapainoisena metsäalan nopean kehittymisen ja metsiin
kohdistuvien erilaisten käyttötarpeiden suhteen. TEM piti strategiassa hyvänä myös tavoitetta
digitalisaation sekä avoimen metsävara- ja paikkatiedon laajemmasta hyödyntämisestä. TEM
kiinnitti lisäksi lausunnossaan huomiota markkinaehtoisesti tuotettavaan metsäenergiaan sekä
luontomatkailun taloudelliseen merkitykseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnitti lausunnossaan huomiota muihin strategioihin ja
ohjelmiin, jotka tukevat metsästrategian tavoitteita. Tällaisia ovat liikenteen ja viestinnän
hallinnonalalla digitaalisen infrastruktuurin strategia ja liikenneinfran puurakentamisohjelma. LVM
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kannatti metsä- ja yksityisteihin liittyvää olemassa olevaa yhteistyötä tiedon kulun
varmistamiseksi. Lisäksi LVM huomautti, että vuoden 2019 alussa astuu voimaan uusi
yksityistielaki, joka tulee strategian toteutuksessa huomioida.
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi lausunnossaan strategian näkemyksen siitä, että metsät
tarjoavat ratkaisuja ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. OKM korosti haasteellisten
tutkimuskysymysten aikaansaamaa asiantuntemustarvetta ja yhteistyön ja avoimuuden
merkitystä metsäntutkimuksessa ja opetuksen kehittämisessä.
Sosiaali- ja terveysministeriö otti lausunnossaan esille puun pienpolton ja sen aiheuttamat
pienhiukkaspäästöt ja toivoi, että tähän liittyvät haasteet otettaisi strategiassa paremmin
huomioon. STM:n mukaan strategiassa on hyvin otettu huomioon metsien virkistyskäyttö ja
metsien arvo terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.
Valtiovarainministeriö piti perusteltuna strategian vaikutusarvioinnin täydentämistä, joka tehtiin
lausuntokierroksen jälkeen. VM kiinnitti huomiota siihen, että strategiaan sisältyy monia yksityisen
liiketoiminnan tukemista koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä. VM totesi, että näihin mahdollisesti
liittyvän julkisen tuen perusteet tulee arvioida erikseen ottaen huomioon tuen tarkoitus ja
tavoitellut päämäärät. Lisäksi VM kiinnitti huomiota metsätilojen sukupolvenvaihdosten
tarkoituksenmukaisuuteen ja siihen, että metsästrategiaa toteutetaan valtiontalouden
kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.
Ympäristöministeriö teki lausunnossaan huomioita hankesalkkuun. Huomioissa nousivat esiin
metsätalouden ilmastovaikutukset, metsien ekologisen laadun parantaminen, LULUCFasetuksen toimeenpano sekä luontomatkailun ekologinen kestävyys. Yleisesti YM piti hyvänä
ilmastonmuutoksen mukana pitämistä useassa tekstin kohdassa. YM teki lisäksi useita huomioita
suoraan strategialuonnokseen.
Luonnonvarakeskus totesi, että heidän laatimansa strategian vaikutusten arviointi ja
toimintaympäristön kuvaus korvaavat osaltaan lausunnon. Yleisesti Luonnonvarakeskus piti
hyvänä asiana sitä, että strategia on päivitetty.
Suomen ympäristökeskus SYKE esitti lausuntonaan, että strategiassa on käsitelty
kansainvälisiä
trendejä,
kestävän
kehityksen
tavoitteita,
monimuotoisuutta
ja
ekosysteemipalveluita monipuolisesti, mutta erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista ei ole
käsitelty riittävästi. Lisäksi SYKE käsitteli lausunnossaan puun käytön lisäämisen kestävyyttä
erityisesti hiilivarastojen ja -nielujen kannalta sekä vesiensuojelun tärkeyttä metsätaloudessa.
Lisäksi SYKE esitti useita täsmentäviä korjausehdotuksia strategiaan.
Metsähallituksen lausunnossa strategian tärkeimmiksi painotuksiksi lueteltiin puuta jalostavan
teollisuuden kilpailukykyinen toimintaympäristö, metsäviestinnän merkitys ja organisointi,
ilmastonmuutos, metsäluonnon monimuotoisuus, työvoiman saatavuus, hyvä metsänhoito sekä
digitalisaation mahdollisuudet. Metsähallitus korosti kokonaiskestävyyttä, metsäteollisuuden
kansantaloudellista merkitystä, metsien roolia ilmastonmuutoksessa ja monimuotoisuuden
turvaamista. Metsähallitus toivoi, että edellä mainitut huomiot otettaisiin selkeämmin huomioon
koko strategiassa.
Suomen metsäkeskus lausui, että hankesalkku on metsästrategian tärkein osa. Metsäkeskus
oli tiivis osa strategian päivitysprosessia, sillä se järjesti alueellisia kuulemisia, joissa kerättiin
palautetta strategian hankkeista. Alueellisissa kuulemisissa oli noussut esiin Metsätieto ja
alustatalous -hankkeen mahdollisuus digitaalisen ympäristötiedon tuottamisessa, tiekuntien
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aktivoimisen tärkeys, tavoite nähdä metsän- ja luonnonhoito yhtenä kokonaisuutena sekä
yrittäjyyden entistä vahvempi edistäminen. Metsäkeskuksen kommentit ja lisäykset hankesalkun
osalta liittyivät ilmastoviisaiden metsänhoitosuositusten kartoittamiseen, luonnonhoidon
rahoitustarpeisiin ja erilaisten mallien soveltamiseen Metsään.fi-palvelussa.
Myös OTSO Metsäpalvelut kiinnitti lausunnossaan huomiota hankesalkkuun, jonka toimenpiteet
ovat OTSO Metsäpalvelujen mukaan hyvin valikoituja, konkreettisia ja riittävän monialaisia
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehityskohteiksi mainittiin hankkeiden kustannustehokas
elinkaariajattelu, ympäristö- ja luonnonhoidon velvoitteiden huomioiminen sekä tieinfran
merkityksen nostaminen esille vielä voimakkaammin.
Tapio Oy korosti lausunnossaan, että metsäalan toimintaympäristössä korostuu metsätalouden
hyväksyttävyyden lisääminen ja varmistaminen vastuullisuuden lisäksi. Tapio Oy huomautti, että
ilmastonmuutos olisi voitu nostaa strategian läpileikkaavaksi kokonaisuudeksi Metsätieto ja
alustatalous sekä Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä -hankkeiden ohella.
Maanmittauslaitos piti strategian näkökulmaa laajana eikä vain talousmetsiin keskittyvänä. Sen
mukaan
tilusjärjestelyihin
liittyvät
omistusrakenteen
kehittämistoimet
on
tuotu
strategiapäivityksessä kiitettävästi esiin. Kehityskohteena Maanmittauslaitos piti metsien
ilmakuvauskierron ja laserkeilauskierron tihentämistä, mihin tarvitaan resursointia.
Suomen riistakeskus huomautti, että riistatalouden ja metsästysmatkailun taloudelliset ja
hyvinvointivaikutukset tulisi ottaa metsästrategiassa laajemmin huomioon, ja näitä asioita tulisi
pohtia myös metsäluonnonhoidon suuntia hahmotellessa. Kalatalouden keskusliiton mukaan
metsästrategiassa ei nähdä vesialueita ja niissä olevaa kalastoa olennaisen osana metsäluontoa.
Liiton mukaan kalastus virkistyskäyttömuotona tulisi tunnustaa selkeämmin strategiassa.
Metsäteollisuus ry katsoi lausunnossaan, että metsäpolitiikan nykyinen suunta tulee säilyttää.
Lausunnossa korostettiin metsien kasvun lisäämistä ja metsitystä, digitalisaatiota, metsäalan
arvostusta sekä työvoiman saatavuutta. Lisäksi lausunnossa nostettiin esille, että Suomen tulee
jatkossakin puolustaa päätäntävaltaansa kansainvälisessä metsäpolitiikassa ja EUvaikuttamisessa, ja tämän linjauksen tulisi näkyä selkeämmin strategialuonnoksessa.
Metsäteollisuus ry teki lisäksi pieniä huomioita ja korjauksia suoraan strategialuonnokseen.
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry piti metsästrategian päivitystä
onnistuneena kokonaisuutena. MTK korosti, että hankesalkkua tulee pystyä joustavasti ja
nopeasti suuntaamaan uudelleen myös strategian toimeenpanon aikana. Strategian
toimeenpanossa ja metsäelinkeinon toimintaedellytysten turvaamisessa strategisella tasolla MTK
korosti lausunnossaan metsätuhojen ennaltaehkäisyä ja metsien terveydentilan seurantaa,
liikenneverkon kokonaistoimivuutta ja korjausvelan poistoa, nopeita tietoliikenneyhteyksiä sekä
työvoiman saannin turvaamista.
Koneyrittäjien liitto ry totesi, että metsäpalvelumarkkinoiden aktiivisen kehittämisen tulisi näkyä
selkeämmin strategisena valintana. Koneyrittäjät nosti lausunnossaan esille myös, että
hankesalkkua tulee toteuttaa kokonaisuutena, sillä yhdenkin osan pois jättäminen heikentää
strategian muiden hankkeiden tavoitteiden saavuttamista.
Lounais-Suomen Pyöreä pöytä esitti, että metsästrategian hankkeisiin A, C ja D lisättäisiin
tavoitteet luontotiedon keruun lisäämiseksi, laadun parantamiseksi, tiedon toimittamiseksi yhteen
paikkaan ja jakamiseksi metsäalan toimijoille.
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Suomen yhteismetsät ry piti metsästrategiaa perusteellisena, mutta erityisesti koulutuksen ja
tuotekehityksen merkitystä tulisi edelleen korostaa. Suomen yhteismetsät kiinnitti lausunnossaan
huomiota myös nuoren metsän hoitotöihin kannustamiseen, tieverkoston pullonkaulojen
selvittämiseen, yhteismetsien pinta-alan lisäämiseen, motivoivaan uuteen kannustejärjestelmään
sekä kuolleen puun tavoitemäärän määrittelyyn.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy totesi lausunnossaan, että puuraaka-aineen täsmällinen
tarjonta uusille asiakkaille on turvattava. Lisäksi VTT painotti puutuotteiden jalostusarvon
nostamista ja uusien tuotteiden kaupallistamista, puuraaka-aineen resurssitehokasta
hyödyntämistä sekä tutkimustiedon viemistä käytäntöön. Sahateollisuus ry korosti
lausunnossaan sahojen merkitystä metsäbiotalouden arvoketjussa toimialana, joka vastaa
suomalaisen metsätalouden kannattavuudesta, pitää puukaupan käynnissä ja jonka tuotteissa
raaka-aineeseen on sitoutunut hiiltä pitkäaikaisesti. Teollisuusliitto nosti lausunnossaan esille
seuraavat painopisteet: metsäpolitiikan tulee olla pitkäjänteistä, ilmastonmuutoksen hillintä ja
siihen sopeutuminen korostuvat, alan houkuttelevuuteen on panostettava ja Suomen
metsävaroista ja monimuotoisuudesta tulee pitää hyvää huolta.
Bioenergia ry tuki pääosin strategian linjauksia. Bioenergia ry esitti lausunnossaan, että Suomen
tulisi toimia enemmän metsäkadon ja metsien laadun heikkenemisen ehkäisemiseksi
kansainvälisessä metsäpolitiikassa. Lisäksi puuenergiaan liittyvä osaaminen sekä vientiteollisuus
tulisi Bioenergia ry:n mukaan ottaa paremmin esiin strategiassa ja hankesalkussa.
Energiavirasto katsoi, että toimintaympäristön muutos on strategiassa analysoitu
asianmukaisesti ja toimenpide-ehdotukset ovat Energiaviraston mukaan energiamarkkinoiden
toimivuuden
sekä
ilmastopolitiikan
hallinnoinnin
näkökulmasta
oikeansuuntaisia.
Energiateollisuus ry painotti lausunnossaan, että metsäala tulee määritellä laajasti, kuten
strategiassa on tehty. Energiateollisuus ry:n mukaan energia-asiat on strategiassa onnistuneesti
esillä.
Business Finland totesi lausunnossaan, että sen omat tavoitteet ja toimet ovat hyvin linjassa
metsästrategian esitysten kanssa muun muassa innovaatioiden, kiertotalouden, puutuotteiden
viennin, resurssitehokkuuden ja tutkimuksen näkökulmasta. Suomen luontoyrittäjyysverkosto
ry:n
lausunnon
mukaan
metsästrategiassa
on
tarvittava
uudistumisen
ote.
Luontoyrittäjyysverkosto piti tärkeänä, että koulutus- ja tutkimustoiminta nivotaan tiiviisti yhteen
yritystoiminnan ja elinkeinopalvelujen kanssa.
Pellervon taloustutkimus PTT teki lausunnossaan täsmennyksiä ja korjauksia
toimintaympäristön kuvaukseen. PTT korosti lausunnossaan tutkimustiedon laaja-alaista
hyödyntämistä sekä metsänomistajien moninaisia tavoitteita. Lisäksi PTT totesi, että strategiasta
puuttuva hankkeiden aikataulu heikentää strategian toteutusta ja seurantaa.
Opetushallitus totesi lausunnossaan, että metsästrategiaan on koottu toimenpiteitä, joilla
metsäalan uudistuminen ja kansainvälinen kilpailukyky turvataan. Avainasemassa on
Opetushallituksen mukaan panostus tutkimukseen ja työelämän tarpeista lähtevä osaaminen.
Opetushallitus tukee strategian tavoitteita varhaiskasvatussuunnitelman, perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteilla sekä ammatillisen tutkinnon koulutuksen
tutkinnon perusteilla. Loimu ry korosti lausunnossaan tutkimuksen, metsityksen, työhyvinvoinnin
ja nuorisonäkökulman tärkeyttä. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry huomautti, että
työhyvinvoinnille tulisi luoda mittaristo. TTS Työtehoseura keskittyi lausunnossaan metsäalan
koulutuksen kehittämiseen, ajantasaiseen metsävaratietoon sekä metsätilajärjestelyjen
kehittämiseen.
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Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta esitti lausunnossaan
täsmennyksiä toimintaympäristöanalyysiin sekä tavoitekuvauksiin. Täsmennykset koskivat
osaamista ja koulutusta, vientimarkkinoita, ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista,
metsävaratietoa sekä alan yritystoimintaa. Yleisenä huomiona todettiin, että ekologinen
kestävyys on kaiken kestävyysteorian perusta ja huomautettiin, että markkinoiden
epävarmuustekijät tulisi selkeästi tunnistaa.
Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta nosti lausunnossaan
yliopistojen ja tutkimuksen tärkeyden ammatti- ja ammattikorkeakouluopetuksen ohella. ItäSuomen yliopisto painotti ajantasaisen metsäosaamisen tärkeyttä laajasti metsäsektorin lisäksi
muilla aloilla. Lausunnon mukaan olisi tärkeä metsäpoliittinen kannanotto, että strategiassa
ilmaistaisiin Suomen tahtotila mahdollista EU:n yhteistä metsäpolitiikkaa koskien. Itä-Suomen
yliopiston ALL-YOUTH-tutkimushanke esitti lausunnossaan, että strategian tulisi kiinnittää
enemmän huomiota ylisukupolviseen mentorointiin, metsäpedagogiikkaan, lähimetsiin sekä
nuorten kestävän kehityksen hankkeisiin.
Suomen Partiolaiset ry painotti lausunnossaan, että ilmastonmuutoksen hallinta ja luonnon
monimuotoisuus tulee ottaa huomioon strategian kaikissa hankkeissa. Lisäksi lausunnon mukaan
tulisi tiedostaa, että metsillä on itseisarvo. Suomen Partiolaiset ry oli tyytyväinen strategian
viestinnän ja vuorovaikutuksen hankekokonaisuuteen sekä nuorisonäkökulman esiin ottamiseen.
Myös Suomen 4H-liitto kiitti lausunnossaan laajaa nuorisonäkökulmaa. Erityisesti 4H-liitto
painotti, että nuorisoa tulee osallistaa hankkeiden ja viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.
Metsämiesten Säätiö kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että strategian tarkastelun
lähtökohdat ovat hyvin perinteiset, eikä ihmisen rooli kaikkien strategian tavoitteiden
mahdollistajana tule riittävästi esille. Lusto - Suomen Metsämuseo painotti lausunnossaan
kulttuurista kestävyyttä, metsäsuhdeajattelun laajempaa hyödyntämistä esimerkiksi viestinnässä
sekä osaamisen ja koulutuksen avointa uudistamista. Lusto kannatti vahvasti strategian linjausta,
että metsäkulttuurista ymmärrystä pyritään lisäämään kaikilla koulutusasteilla.
WWF Suomi tiivisti lausunnossaan, että metsästrategian päivityksessä on huomioitava seuraavat
asiat: strategian päivittäminen Aichi-tavoitteiden näkökulmasta, hiilinielujen kasvattaminen,
turvemaiden metsänkäsittelytapojen muuttaminen, metsätalouden tukipolitiikan uudistaminen,
metsäluontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tulosten sisällyttäminen, 17 prosentin suojeluasteen
saavuttaminen, elinympäristöjen ennallistaminen, talousmetsien luonnonhoidon pakollisuus,
metsäneuvonnan kehittäminen monipuolisemmaksi sekä kansainvälinen tavoite metsäpinta-alan
vähentymisen pysäyttämiseksi. BirdLife Suomi ry kommentoi yleisesti, että metsäluonnon
monimuotoisuuden lisääminen ja ympäristön tilan parantuminen, maltilliset hakkuutavoitteet ja
ilmaston kannalta haitallisimpien metsänkäsittelytapojen rajoittaminen, ympäristölle haitallisten
tukien poistaminen ja metsäneuvonnan monipuolinen kehittäminen ovat aiheita, joihin strategian
tavoitteiden tulisi suuntautua. Lisäksi BirdLife Suomi esitti useita täsmentäviä korjausehdotuksia
strategiaan. Luonnonsuojeluliitto Tapiola ry lähetti kaksi lausuntoa. Ensimmäisessä
lausunnossaan Luonnonsuojeluliitto Tapiola keskittyi uhanalaisiin lajeihin liittyviin
metsänkäsittelykohteisiin ja metsälain 10 §:n mukaisiin kohteisiin. Täydentävässä lausunnossaan
Luonnonsuojeluliitto Tapiola ilmoitti, että metsästrategiaa tulee täydentää luontotyyppien
uhanalaisuusarvioinnilla. Uhanalaisuusarviointia ei ollut sisällytetty metsästrategiaan ennen
lausuntokierrosta, sillä sen tulokset eivät olleet vielä julkisia. Arviointi oli kuitenkin tarkoitus
sisällyttää strategiaan sen valmistuttua.
Saamelaiskäräjät esitti lausunnossaan toiveen saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesta
neuvottelusta, joka pidettiin 17.12. Sisällöllisenä ehdotuksena Saamelaiskäräjät pyysi
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metsästrategiaan sisällytettävän saamelaisten kotiseutualuetta koskevia erityispiirteitä. Näistä
kirjoitettiin tietolaatikko ja saamelaisten kotiseutualuetta, kulttuuria ja elinkeinoja koskevaa tekstiä
lisättiin myös muualle strategiaan. Paliskuntain yhdistys totesi lausunnossaan, että vaikka
metsästrategia on tehty koko maan kattavaksi, tulee siinä huomioida poronhoitoalueen
erityiskysymykset metsätaloudessa. Paliskuntain yhdistys esitti, että suojellut metsät PohjoisSuomessa ja poronhoitoalueella olisivat suuri mahdollisuus porotaloudelle, matkailulle ja
luontoarvoille.
Lausuntokierroksella sidosryhmät esittivät metsästrategiaan hyviä tarkennuksia. Asiavirheet
korjattiin sekä tekstiä täsmennettiin monin paikoin. Lausuntokierroksen jälkeen
metsästrategialuonnosta täsmennettiin lisäksi Saamelaiskäräjien kanssa käydyn neuvottelun
perusteella,
Luken
kirjoittaman
vaikutusarvioinnin
osalta
sekä
luontotyyppien
uhanalaisuusarvioinnin julkaisemien tulosten perusteella.
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