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Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 30.11.2011 

Monipuolista hyvinvointia metsistä 

 

 

Taustamuistio 
 
 
 

1 Johdanto: metsien merkitys 
 

Vuonna 2011 vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä metsien vuotta. Vuoden teema on Metsät 

ihmisille ─ Forests for People. Kansainvälisen metsien vuoden taustalla on neljä globaalia 

poliittista tavoitetta: metsäkadon pysäyttäminen, metsien tuomien taloudellisten, 

yhteiskunnallisten ja ympäristöetujen lisääminen, kestävästi hoidettujen metsien pinta-alan 

kasvattaminen ja sitä edistävien taloudellisten resurssien liikkeelle saaminen. Suomen panos 

Kansainväliseen metsien vuoteen 2011 painottuu pääosin kansalliseen Metsä puhuu -

hankkeeseen1, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä metsien ja niiden käytön merkityksestä 

rikkaana resurssina. Lisäksi Suomi on tuonut aktiivisesti esille eri kansainvälisillä foorumeilla 

metsien ja metsäsektorin merkitystä biopohjaisen vihreän talouden osalta.  

 

Metsät peittävät maapallon maapinta-alasta noin 30 %. Suomen maapinta-alasta metsämaata on 

noin 75 %. Suomen metsistä noin 90 % on talousmetsiä. Metsät ovat olennainen osa luontoa ja 

sen monimuotoisuutta, uusiutuva luonnonvara ja taloudellisen sekä henkisen hyvinvoinnin lähde. 

Metsien kestävä hoito ja käyttö on tärkeä osa globaalia tavoitetta kestävästä kehityksestä, niin 

ekologisesta, taloudellisesta kuin sosiaalisesta näkökulmasta. Metsillä on kiistaton rooli osana 

maailman ekosysteemiä; metsät sisältävät huomattavan osan biologisesta monimuotoisuudesta, 

ne toimivat hiilinieluina kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan ja vaikuttavat suuressa määrin 

vedenkiertoon ja maaperän hyvinvointiin. Ympäristöhyötyjen ohella metsät tarjoavat suoraan ja 

välillisesti ihmisille muun muassa ravintoa, suojaa, raaka-aineita, työtä ja elämyksiä, ja siten 

siirtymisen kohti vihreää biopohjaista taloutta.  

 

                                                 
1 www.metsapuhuu.fi 
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Metsät tuottavat ekosysteemipalveluita eli ihmisille elintärkeitä luonnosta saatavia hyötyjä. 

Metsien ekosysteemipalvelut jaetaan neljään ryhmään hyödyn luonteen mukaan. Seuraavassa 

taulukossa on esimerkkejä metsien tuottamista lukuisista ekosysteemipalveluista.   

 

Taulukko 1. Esimerkkejä suomalaisten metsien tuottamista ekosysteemipalveluista2 

 
Tuotantopalvelut  Puu 

  Bioenergia 

  Marjat, sienet ja muut keräilytuotteet 

  Riistaeläimet 
  Puhdas vesi 

Säätelypalvelut  Ilmastonmuutoksen torjunta, hiilen sidonta 

  Veden puhdistus ja hengitettävä ilma 

  Tulvien, myrskytuhojen, eroosion ehkäisy 

  Maaperän tuottokyvyn ylläpito 

  Melun torjunta 

  Pölytyspalvelut 

  Tautien ja tuholaisten torjunta 

Kulttuuripalvelut  Maisema 

  Ulkoilu, virkistys ja luontomatkailu 
  Koulutus ja kasvatus 

  Metsien merkitys taiteessa 

Tukipalvelut   Fotosynteesi 

  Ravinteiden, hiilen ja veden kierto 

  Maanmuodostus 

 
 

Runsaat metsävarat ja osaaminen mahdollistavat Suomen siirtymisen kestävän luonnonvarojen 

käytön ja biologisten tuotantoprosessien biotalouteen. Suomen metsäalalle on asetettu visio tulla 

vastuullisen biotalouden edelläkävijäksi. Vision saavuttamiseksi tarvitaan alan kilpailukyvyn ja 

kannattavuuden vahvistamista, elinkeinotoiminnan turvaamista ja luonto- ja ympäristöarvojen 

huomioonottamista. Puupohjaiset biotuotteet ja bioenergia sekä metsien virkistys- ja 

matkailumahdollisuudet nousevat entistä voimakkaammin perinteisen metsäteollisuuden rinnalle 

tulevaisuuden Suomessa. 

 

1.1 Metsien ekologinen merkitys 
 

Huomattava osa Suomen eliölajeista on suoraan tai välillisesti metsistä riippuvainen. Suomen 

metsistä yhdeksän prosenttia on tiukasti suojeltuja, mikä on kansainvälisesti suuri osuus. 

Suojelualueet jakautuvat kuitenkin tarpeeseen nähden epätasaisesti maan eri osiin; Etelä-

Suomessa tiukasti suojeltujen metsien osuus on 2,3 % metsä- ja kitumaan pinta-alasta, kun 

Pohjois-Suomessa se on 15,8 %. 

Suomessa tunnetusta noin 45 000 eliölajista liki puolet elää metsissä. Eliölajiston uhanalaisuutta 

arvioidaan säännöllisesti kansainvälisen IUCN-kriteeristön perusteella. Viimeisimmän 

                                                 
2 Kniivilä, M. ym. 2011. Monia hyötyjä metsistä – ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen. Pellervon 

taloustutkimus PTT, Helsinki. 66 s. 
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uhanalaisarvioinnin (2010) mukaan Suomessa on 2247 uhanalaista kasvi- ja eläinlajia. Uhanalaisia 

lajeja on edelleen eniten metsissä (36,2 % kaikista uhanalaisista lajeista, kun vuonna 2000 

uhanalaisia metsälajeja oli 37 % kaikista uhanalaisista lajeista). 

 

Metsät ovat ensisijainen elinympäristö yhteensä 814 uhanalaiselle lajille, kun vuonna 2000 

uhanalaisia metsälajeja oli 564 kpl. Lajimäärän kasvu johtuu pääosin uusista arvioiduista ryhmistä, 

joskin tiedon lisääntymisen vuoksi paljon metsälajeja on myös poistettu uhanalaislistalta. Vuoden 

2000 uhanalaisarvioinnissa uhanalaisia oli arvioiduista metsälajeista 9 %. 

 

Uhanalaistumisvauhti on metsissämme hidastunut, mutta uhanalaistumiskehitys ei kuitenkaan ole 

vielä pysähtynyt. Metsien lisääntyneellä suojelulla ja talousmetsien luonnonhoidolla on saatu 

aikaan positiivista kehitystä. Kokonaisuuden kannalta on huomioitava myös, että osa lajeista on 

sopeutunut metsätalouden aiheuttamiin muutoksiin, ja osa lajeista on jopa hyötynyt niistä. 

Metsiemme uhanalaisista lajeista lähes puolet on lehtometsien lajistoa.  

Metsälajien uhanalaisuudessa vuosien 2000 ja 2010 välillä tapahtuneet aidot luokkamuutokset 

osoittavat uhanalaistumiskehityksen jatkuneen. Positiivisia luokkamuutoksia eli 

uhanalaisluokituksen lieventymistä oli tapahtunut 81 lajilla. Näistä puolet on kovakuoriaisia, joista 

moni on hyötynyt hakkuualoille jätetystä säästöpuustosta, erityisesti haavoista. 

Uhanalaisluokituksen kiristymistä oli samaan aikaan tapahtunut 108 ensisijaisesti metsissä elävän 
lajin kohdalla. Erityisesti jäkälien tilanne näyttäisi heikentyneen. 

Suuri osa metsälajeistamme on lahopuusta riippuvaisia ja lahopuustolla on suuri merkitys 

metsäisten luontotyyppien kannalta. Lahopuun määrä on lisääntynyt viime vuosina metsä- ja 

kitumaalla ollen Etelä-Suomessa 3,2 m3/ha ja Pohjois-Suomessa 7,6 m3/ha. 

 

Suomen ensimmäinen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi valmistui 2008, ja siinä arvioitiin 

73 metsäluontotyyppiä. Luontotyyppien suurta määrää selittää, että kangasmetsien luokittelussa 

huomioitiin sukkessiovaiheet ja puulajit. Yli puolet arvioiduista luontotyypeistä katsottiin 

uhanalaisiksi joko määrän tai laadun muutoksen perusteella. Tuloksia selittää osittain se, että 

käytetyt kriteerit perustuivat luonnonmetsien ominaispiirteisiin ja suurin osa Suomen metsistä on 

talousmetsiä. Arviointitulos on asiantuntijoiden arvio, ja arvioinnin luokitusmenetelmää ja 

johtopäätöksiä kehitetään edelleen. 

 

Metsät sitovat ja varastoivat hiilidioksidia ja ovat merkittävä hiilinielu. Lisäksi maaperän merkitys 

hiilivarastona on suuri. Suomessa metsien kyky sitoa hiiltä on lähes kaksinkertaistunut viimeisten 

vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana. 2000-luvulla metsien hiilinielu on ollut 30–50 % muiden 

sektoreiden kasvihuonekaasupäästöistä. Samaan aikaan puutuotteet varastoivat hiiltä ja 

biopohjaiset tuotteet ja -energia vähentävät fossiilisia päästöjä. 

 

Metsät vaikuttavat vesistöihin ja pohjaveteen valuvan veden määrään ja laatuun. Metsät voivat 

esimerkiksi tasoittaa tulvia, ja ne pidättävät ilmasta sadeveden mukana tulevia epäpuhtauksia. 

Maaperästä huuhtoutuu emäskationeja, mikä pienentää vesistöjen happamuutta.  

 

Maaperä on metsäekosysteemin hitaimmin muuttuva osa. Maaperän yläosan kerrokset ovat 

muodostuneet hitaasti vuosituhansien kuluessa. Maa-aines (rakenne), ilmasto, kasvillisuus ja 
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eläimistö sekä ihmisen toiminta vaikuttavat maaperän ominaisuuksiin. Sade- tai sulamisvesi 

painuu maaperän läpi huuhtoen mukanaan hienoja aineksia syvälle maahan. Vesi liuottaa 

pintakerroksen mineraaleja, joista osa jää maaperään jonkin matkaa maanpinnan alapuolelle ja 

osa kulkeutuu pohjaveteen. Maaperä on kasvien ravinnevarasto. Maaperän ravinteikkuus ja 

kosteus vaikuttavat metsäekosysteemin kasvillisuuteen ja sen runsauteen. Myös maaperän 

happamuus vaikuttaa paikalla kasvaviin kasveihin. 

 

1.2 Metsien taloudellinen merkitys 
 

Metsät ovat Suomen merkittävin taloudellisesti hyödynnettävä luonnonvara. Suomessa 

metsäsektorin kansantaloudellinen ja sosiaalinen merkitys on huomattavasti suurempi kuin 

Euroopassa keskimäärin. 

 

Metsiemme puuvarat ovat aktiivisten metsänhoitotoimenpiteiden ansiosta terveet ja tuottoisat. 

Niiden vuotuinen kasvu on lähes 100 milj. m3. Kasvusta käytetään puunjalostukseen runsaat 

puolet, kun kestävät hakkuumahdollisuudet ovat noin 70 %. Kestävien hakkuumahdollisuuksien 

arvioidaan nousevan 78 miljoonaan kuutiometriin vuodesta 2017 lähtien. Metsä- ja 

puutuoteteollisuuden tuotannon arvo on Suomessa noin 20 miljardia euroa. Lisäksi metsät 

tuottavat monipuolisen ja runsaan riista-, marja- ja sienisadon, ja ne ovat suomalaisille merkittävä 

osa asuin- ja virkistysympäristöä. Metsäluonto antaa puitteet myös eräillä alueille hyvin 

merkittävälle matkailuelinkeinolle. 

 

Yksityiset perhemetsänomistajat omistavat metsistä runsaat 60 % ja toteuttavat vuosittaisista 

hakkuista noin 80 %. Puunmyyntitulot ovat noin 1,5 miljardia euroa vuosittain. Tuloista neljä 

viidesosaa jää metsän sijaintialueen maakuntaan. Koko metsätalouden tuotoksen arvo 

palveluineen on ollut noin 4,6 miljardia euroa. 

 

Metsäsektori on yksi neljästä keskeisestä Suomen toimialasta metalli-, elektroniikka- ja 

kemianteollisuuden rinnalla. Metsäteollisuustuotteiden vientitulot ovat vajaa viidesosa maamme 

vientituloista, mikä on kymmenkertaisesti maailman muihin maihin verrattuna. Metsäsektorin 

bruttokansantuoteosuus on noin 5 % ja osuus työllisistä 3,5 %, kun vastaavat osuudet ovat 

maailmassa keskimäärin 1 ja 0,4 %. Metsäsektorin merkitys on kokonaisuudessaan laajempi, sillä 

maahamme muodostunut metsäklusteri koostuu metsäsektorista ja siihen läheisesti liittyvistä 

toimialoista, kuten konepaja- ja kemianteollisuudesta, painoalasta, energiantuotannosta ja 

konsultoinnista. 

 

Metsäteollisuuden kotimaisen tuotannon osuus maailman paperin, kartongin ja massan 

tuotannosta on viisi ja sahatavaran sekä puulevyjen tuotannosta 2,4 %, vaikka puustomme tilavuus 

on vain puoli prosenttia maailman kaikkien metsien puuvaroista. Suomi on EU:n johtava maa 

puuenergian tuotannossa. Kokonaisenergiasta tuotetaan puulla noin 20 %, joka on viisi kertaa 

enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. 
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1.3 Metsien sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys 
 

Ekologisten ja taloudellisten arvojen ohella on tärkeää ymmärtää metsien merkitys osana ihmisten 

ja yhteisöjen kulttuuria ja hyvinvointia. Tasapainoinen luontosuhde auttaa ymmärtämään 

luonnonvarojen kestävän käytön, metsien tarjoamien mahdollisuuksien ja ekosysteemien 

asettamien rajoitteiden kokonaisuutta. Kulttuurinen kestävyys on osaltaan ymmärrystä luonnosta 

ja ihmisten toiminnasta. 

 

Metsät toimivat monin tavoin kulttuurin lähteenä. Metsien merkityksestä eri aikakausina kertovat 

muun muassa metsissä olevat muinaisjäännökset, puutavaran uittoväylät ja metsätyökämpät, tai 

vaikkapa metsäteollisuuslaitosten varaan syntyneet yhdyskunnat. Metsäperinteitä liittyy muun 

muassa uskonnollisiin tapoihin ja riitteihin, taiteeseen sekä ruokaan ja luontaislääkkeisiin. Lisäksi 

saamelaiskulttuuri on vahvasti sidoksissa luontaiselinkeinojen kanssa. Kulttuurisesti kestävä 

metsäala ottaa huomioon metsien käyttöön liittyvät perinteet, lujittaa niitä ja luo uusia. Uutta 

metsäkulttuuria luovat esimerkiksi nykypäivän puu- ja luonnontuotteet sekä 

luontomatkailupalvelut. Metsiin perustuva kulttuuri onkin vuosisatainen jatkumo niin 

yritystoiminnassa, harrastuksissa kuin henkilökohtaisten elämysten lähteenä. Metsämaisema on 

tärkeä osa suomalaista kulttuuriperintöä, maaseudun vetovoimaisuutta ja matkailuyritysten 

yritysmahdollisuuksia. 

 

Saamelaisväestön oikeuksiin harjoittaa kulttuuriaan saamelaisalueella kiinnitetään huomiota 

lakien puitteissa. Metsien hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen saamelaisille perustuslain 

mukaisen oikeuden kanssa ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan. Kulttuuriin kuuluvia perinteisiä 

elinkeinoja ovat poronhoito, metsästys, kalastus ja käsityö. Oikeus luontaiselinkeinojen 

harjoittamiseen kuuluu myös muille Pohjois-Suomen paikallisille asukkaille.  

 

Metsät antavat mahdollisuuden monipuoliseen luonnossa liikkumiseen, marjastukseen ja 

sienestykseen sekä metsästykseen. Metsien virkistyskäytön perusta nojaa Suomessa laajoihin 

jokamiehenoikeuksiin. Lähes kaikki suomalaiset käyvät luonnossa virkistäytymässä ja kaksi 

kolmesta ulkoilee vähintään viikoittain. Suomalainen ulkoilee keskimäärin 160 kertaa vuoden 

aikana, mikä tekee noin 600 miljoonaa virkistyskäyntiä luonnonympäristöön vuodessa3. 

Kansallispuistot palvelevat luonnonsuojelun ehdoilla myös virkistystä. Kansallispuistojen sekä 

virkistys- ja retkeilyalueiden lisäksi myös taajamien lähimetsillä on suuri merkitys. 

 

Viherympäristöillä ja luontoliikunnalla on myönteisiä hyvinvointivaikutuksia, jotka ilmenevät 

monella eri tasolla: fysiologisina, emotionaalisina ja käyttäytymistason muutoksina, koetussa 

terveydentilassa, toimintakyvyssä ja jopa kuolleisuudessa4 5. Vaikutuksia syntyy jo pelkän 

maiseman katselun jälkeen, mutta erityisesti ympäristössä oleiltaessa tai liikuttaessa. 

Stressitilanteen jälkeen mitattuja elvyttäviä muutoksia ovat esimerkiksi verenpaineen ja sydämen 

sykkeen lasku, lihasten rentoutuminen sekä stressihormonien erittymisen vähentyminen. 

 

                                                 
3
 Torvelainen, J. 2010. Metsien monikäyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 2010. Metsäntutkimuslaitos. 472 s. 

4 Korpela, K. 2010: Luonto hyvinvoinnin ja virkistyksen lähteenä. Esitys Jokamiehenoikeudet osana hyvinvointia ja 

Suomi-kuvaa -seminaarissa 9.9.2010. 
5 Laukkanen, R. 2010. Luontoliikunta ja terveys - Kooste luonnon ja luontoliikunnan terveysvaikutuksista perustuen 

valikoituihin tieteellisiin tutkimuksiin. Suomen Latu. 11 s. 
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Jokamiehenoikeudet 

 
Jokamiehenoikeudet6 ovat Suomessa yleisesti hyväksytty maan tapa, ja tarkoittavat jokaisen maassa 

oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa riippumatta alueen omistuksesta. Jokamiehenoikeuksista 

nauttimiseen ei tarvitse maanomistajalta lupaa eikä se ole maksullista, mutta jokamiehenoikeuden käyttö 

ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. 

 

Jokamiehenoikeuksien nojalla saa: 
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin 

 sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta;  

• oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua - voit esimerkiksi 

 telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä 

 asumuksiin;  

• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia;  

• onkia ja pilkkiä sekä  

• veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä. 

 

Ei saa: 
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille;  

• häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia;  

• häiritä poroja ja riistaeläimiä;  

• kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, 

 sammalta tms. toisen maalta;  

• tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta;  

• häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla;  

• roskata ympäristöä;  

• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa ja  

• kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia. 

 

 

Lähimetsät 

 
Lähimetsillä tarkoitetaan asutuksen välittömässä läheisyydessä olevia metsiä, jotka ovat usein pieniä, 

luonnonmukaista kasvillisuutta kasvavia alueita. Lähimetsiä käytetään päivittäiseen ulkoiluun ja niiden 

hoidon pääasiallisena tavoitteena on esimerkiksi Helsingin kaupungin mukaan maisemakuvan ja 

monipuolisen kasvillisuuden ylläpitäminen, ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen sekä siisteydestä 

huolehtiminen.  Kaupunkimetsiin kohdistuu runsaasti ympäristön aiheuttamaa rasitusta ulkoilu- ja 

virkistyskäytön ja liikenteen ja ilmansaasteiden vaikutuksesta.  

 
Lähimetsille ja kaupunkimetsille ei yleensä ole asetettu puuntuotannollisia tavoitteita. Metsiä hoidetaan 

asukkaiden virkistyskäyttöä ja ulkoilua varten, ja näin ollen lähimetsillä on suuri merkitys kaupunkilaisten 

hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.  

 

 

Laajat metsäalueet valitaan useimmiten arkielämän mielipaikoiksi7. Laajoilla metsäalueilla ja 

vesialueiden rannoilla elpymiskokemukset, kuten rentoutuminen, rauhoittuminen ja myönteisten 

tunteiden lisääntyminen, ovat voimakkaampia kuin kaupunkikeskustoissa tai niiden puistoalueilla. 

                                                 
6
 www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet 

7 Kaupungin viheralueet ja ihmisten hyvinvointi -hanke, www.favoriteplace.info 
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Metsistä saatavat tuotteet ja palvelut ovat toimeentulon lähteenä globaalisti yli miljardille 

ihmiselle. Suomessa metsäsektorin työpaikkojen tuoma sosiaalinen vaikutus vaihtelee alueellisesti 

metsäsektorin aktiivisuuden mukaan ja sen merkitys työllistäjänä on tasaisesti vähentynyt viime 

vuosikymmeninä. Metsätalous lisää osaltaan maaseudun elinvoimaisuutta luomalla työpaikkoja 

niin metsä- kuin matkailualalle.  Biotalouden ja uusien metsiin ja puuhun perustuvien tuotteiden ja 

palveluiden odotetaan tuovan lisää työpaikkoja metsäalalle. 

 

2 Metsät vihreän talouden ja biotalouden viitekehyk sessä 
 

UNEP:n8 mukaan vihreä talous on taloutta, joka parantaa ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta sekä vähentää samanaikaisesti ympäristöriskejä ja ehkäisee 

ympäristöniukkuutta. Yksinkertaistaen vihreä talous on vähähiilistä, resurssitehokasta ja 

sosiaalisesti osallistavaa. Vihreässä taloudessa tulojen ja työllisyyden kasvuun vaikuttavat julkiset 

ja yksityiset investoinnit, jotka vähentävät hiilipäästöjä ja saastumista, eivätkä heikennä luonnon 

monimuotoisuutta ja muita ekosysteemipalveluita. Luontopääoman arvo tunnistetaan ja siihen 

investoidaan. Vihreän talouden avulla voidaan vähentää köyhyyttä ja luoda uusia työpaikkoja. 

 

UNEP:n lisäksi vihreää taloutta tavoitellaan mm. OECD:n Kohti vihreää kasvua -strategiassa9 ja 

Eurooppa 2020 -strategiassa10. OECD määrittelee vihreän kasvun seuraavasti: "Vihreä kasvu 

merkitsee talouskasvun ja taloudellisen kehityksen edistämistä niin, että varmistetaan 

hyvinvointimme perustan muodostavien luonnonvarojen ja ympäristöpalvelujen saanti myös 

jatkossa. Tämä onnistuu aktivoimalla kestävää kasvua tukevat investoinnit ja innovaatio, jotka 

myös luovat uusia taloudellisia mahdollisuuksia." Eurooppa 2020 -strategiassa puolestaan 

tavoitellaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. 

 

Vihreä talous on myös toinen 4.-6.6.2012 järjestettävän YK:n kestävän kehityksen Rio+20- 

konferenssin pääteemoista. Tähän mennessä konferenssivalmistelut ovat keskittyneet lähinnä 

prosessiin sisällön kustannuksella. Metsäsektori on kuitenkin tuotu esiin globaaleissa 

valmisteluissa mm. luonnonvaroihin ja niiden arvottamiseen sekä maanomistusoikeuksiin liittyvän 

keskustelun yhteydessä. Suomen kannanmuodostus on vielä kesken, mutta Suomi pitää tässä 

vaiheessa vihreän talouden osalta tärkeänä erityisesti metsiin, veteen, ruokaturvaan ja energiaan 

liittyvien kysymysten johdonmukaista esiintuomista. Metsien tuottamien hyödykkeiden ja 

palvelujen merkitys on keskeinen vihreän talouden kehittämistyössä mm. uudistuvan energian, 

maaperän ja vesivarantojen suojelun, rakennusmateriaalien, elintarvikkeiden tuotannon ja 

virkistys- ja kulttuuripalvelujen tuotannon kannalta perinteisten metsäntuotteiden lisäksi. 

 

Saksa järjesti 4-7.10.2011 Bonnissa kansainvälisen seminaarin Contributions of Forests to a Green 

Economy.  YK:n metsäfoorumin työtä tukeva Collaborative Partnertship on Forests (CPF) on 

päättänyt tuottaa yhteiden lähetteen Rio+20 konferenssin valmistelua tukemaan.  

                                                 
8 UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis 

for Policy Makers, www.unep.org/greeneconomy 
9 Towards green growth. Kohti vihreää kasvua. Tiivistelmä suomeksi: 

http://www.oecd.org/dataoecd/41/3/47984440.pdf 
10 Eurooppa 2020. Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia. 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_FI_ACT_part1_v1.pdf 
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Metsäsektorilla on YK:n Euroopan talouskomission eli UNECE:n alueella jo monia vihreän talouden 

piirteitä11. UNECE-alueeseen kuuluu maita Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Keski-Aasiasta ja Länsi-

Aasiasta. Vihreän talouden piirteitä metsäsektorilla ovat esimerkiksi seuraavat: 

• Vähähiilisyys ilmenee siinä, että metsät ovat tärkeä hiilivarasto ja hiilinielu ja että puu 

uusiutuvana luonnonvarana korvaa uusiutumattomia polttoaineita ja materiaaleja. 

• Resurssitehokkuus ilmenee sitä kautta, että lähes kaikki teollisuuden jäämät hyödynnetään 

sekä suuri osa paperista ja lisääntyvässä määrin myös puutuotteista kierrätetään. Lisäksi 

lähes kaikkea puuta voidaan käyttää energiantuotannossa. 

• Osallistavuus ilmenee siinä, että erilaisia metsänomistajia on miljoonia, metsäsektorilla on 

miljoonia työpaikkoja sekä kaikilla on pääsy metsiin ja miljoonat ihmiset käyttävät niitä 

virkistyksen, kulttuurin ja henkisten arvojen lähteenä. 

 

Metsäsektori kuitenkin toimii talousjärjestelmässä, joka ei ole vielä vihreä. Esimerkiksi sektorin 

taloudelliset mekanismit noudattavat perinteistä talousjärjestelmää. Monia ekosysteemipalveluita 

tuotetaan ilman korvausta, luontopääomaan ei aina investoida tarpeeksi ja useissa hintasuhteissa 

on vääristymiä. Metsäsektorin haasteena onkin kehittää vihreän talouden toimintaperiaatteita, 

esimerkiksi luomalla vihreitä työpaikkoja, edistämällä kestävää kulutusta ja kierrätystä, 

tuottamalla uusiutuvaa energiaa sekä ekosysteemipalveluja. 

 

UNECE:n ja FAO:n piirissä on käynnistetty metsäsektorin roolia vihreässä taloudessa vahvistavan 

toimintasuunnitelman valmistelu (Action Plan for the Forest Sector in a Green Economy). 

Toimintasuunnitelman viisi osa-aluetta ovat: 

1. Metsätuotteiden kestävä tuotanto ja kulutus 

2. Vähähiilinen metsäsektori 

3. Vihreät työpaikat metsäsektorilla 

4. Ekosysteemipalveluiden arvottaminen ja korvaaminen 

5. Metsäsektorin seuranta ja hallinta 

 

Globaalissa kontekstissa puhutaan usein vihreästä taloudesta, kun taas kansallisesti puhutaan 

useammin biotaloudesta, erityisesti kun kyseessä ovat uusiutuvat, biopohjaiset luonnonvarat. 

Suomen kansantalous perustuu luonnonvaraselonteon12 mukaan teollisuusmaaksi 

poikkeuksellisen vahvasti luonnonvaroista saatavaan arvonlisään. Meillä on runsaat metsävarat 

sekä merkittävä kiviaines-, mineraali- ja turvetuotanto. Tärkeitä luonnonvaroja ovat myös 

esimerkiksi puhdas vesi, viljelykelpoinen ja rakentamaton maa sekä luonnontuotteet, kuten 

marjat, sienet, kalat ja riista. Matkailussa ja hyvinvointipalveluissa löytyy uusia kestäviä 

hyödyntämismahdollisuuksia ekosysteemipalveluiden kulttuurisista ja virkistysarvoista. 

 

Luonnonvaraselonteon mukaan biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hoitoa ja 

käyttöä sekä niistä valmistettujen tuotteiden ja palveluiden tuotantoa. Biotalous on teollisen 

                                                 
11 Sustainable forest management in a green economy: 

http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/Sustainable_forest_management_in_a_green_economy_Key_findi

ngs_of_SOEF_2011.pdf sekä 

http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/Action_Plan_Forests_and_Green_Economy_Draft_for_consultatio

n_at_stakeholder_meeting.pdf 
12 Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous. Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle. Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaisuja, Energia ja ilmasto 69/2010. 
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tuotannon ja luonnonkiertojen yhteen rakentamista. Kyse on siitä, millaisiin käyttötarkoituksiin 

saatavilla oleva tai tunnistettu biomassa voidaan ohjata. Myös teollisessa tuotannossa käytetyt 

biologiset prosessit, jotka perustuvat esimerkiksi entsyymeihin ja bakteereihin, ovat osa 

biotaloutta. Biotaloutta määrittelee myös uusiutuvuus elinkaaren alussa ja lopussa eli tuotteet 

ovat bioperäisiä ja siten biohajoavia. Kaikki tuotannon sivuvirrat joko hyödynnetään tai ne 

palaavat osaksi luonnonkiertoja. 

 

Biotaloudessa biomassoja, niiden hyödyntämistä ja markkinointia sekä niihin liittyviä palveluita 

tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Biotalous on uusi tapa tehdä asioita, ja vaatii uusien sektori- ja 

toimialarajat ylittävien ajatus- ja toimintamallien omaksumista. Metsäklusteri, kuten muutkin 

sektorit, on nähtävä osana laajempaa biotalouden järjestelmää. Metsäsektorista onkin Kansallisen 

metsäohjelman mukaan mahdollista kehittää seuraavien vuosikymmenten aikana bioklusteri, joka 

tuottaa materiaaleja ja palveluita entistä laajemmin muille toimialoille (ks. luku 3). 

 

Luonnonvaraselonteon mukaan biotalouteen pohjautuvilla ratkaisuilla on keskeinen merkitys 

ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen käytön kestävyyteen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. 

Biotalouden avulla pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja, jotka vähentävät riippuvuutta 

fossiilisesta energiasta, ehkäisevät ekosysteemien köyhtymistä sekä edistävät talouskehitystä ja 

luovat uusia työpaikkoja. 

 

Biotalouteen siirtyminen on maailmassa luonnonvaraselonteon mukaan jollakin aikataululla 

väistämätöntä. Ensimmäisenä biotalouteen johtavasta kehitysurasta johtopäätökset tekevä maa 

saa kilpailuedun. Suomella on sekä resurssiensa puolesta että kulttuurisesti mahdollisuus tähän. 

Kokonaisvaltaiseen biotalouteen siirtyminen ja johtavan aseman omaksuminen edellyttää vielä 

teknologiaharppauksia sekä uusia, eri raaka-ainevirtoja yhdistäviä, globaalisti monistettavia 

ratkaisuja. 

 

3 Metsät kansallisena kysymyksenä 
 

3.1 Metsäala muuttuvassa toimintaympäristössä 
 

Suomen metsäalan toimintaympäristö on muuttunut ja muuttumassa. Toimintaympäristön 

muutos on ryhmiteltävissä seitsemäksi tekijäksi. Ensinnäkin, metsäteollisuuden toimintaympäristö 

muuttuu maailmantalouden integraation myötä. Maailmantalouden integraatio jatkuu, ja 

pääomat ja tuotanto liikkuvat joustavasti. Ne hakeutuvat maihin, joissa tuotantotekijät, kuten 

raaka-aineet ja työvoima, ovat edullisia ja niiden jatkuva saatavuus on turvattu. Arvoketjun 

toiminnassa korostuu myös toiminnan läheisyys kasvaviin markkinoihin, kuten Kaakkois-Aasiaan ja 

Etelä-Amerikkaan. Luonnonvarojen jalostuksen omistus kansainvälistyy edelleen, ja Suomessakin 

toimivan teollisuuden päätöksiin vaikuttavat entistä enemmän kansainväliset pääomamarkkinat. 

Luonnonvarojen hyödyntämisen poliittinen ohjaus siirtyy kehityksen myötä yhä selvemmin 

ylikansallisille toimijoille, kuten Euroopan unionille. 

 

Toiseksi, luonnonvarojen ja biomassan strateginen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Uusiutuvien 

luonnonvarojen strategisen merkityksen lisääntyminen globaalisti liittyy uusiutumattomien 
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luonnonvarojen rajallisuuteen, väestön määrän kasvuun ja ilmaston lämpenemiseen, joka 

heikentää ekosysteemien tuottokykyä. 

 

Kolmanneksi, ilmasto- ja energiapolitiikan merkitys korostuu. Metsistä voidaan hakea ratkaisuja 

ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja energian tuottamiseen. Maailmanlaajuisesti ilmastonmuutos 

vaikuttaa sekä ekosysteemien toimintaan että talouteen. Ilmastonmuutoksen torjumiseen ja 

siihen sopeutumiseen haetaan keinoja sekä kansainvälisissä että kansallisissa prosesseissa. EU:n 

korkeat tavoitteet haastavat Suomea lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ja vähentämään 

kasvihuonekaasuja. Metsäala on siis tullut ilmasto- ja energiapolitiikan näkökulmasta entistä 

merkityksellisemmäksi, mutta se on tullut myös monimutkaisemmaksi − mikä koetaan hyötynä 

toisaalla, voi olla haitta toisaalla. 

 

Neljänneksi, monimuotoisuuden turvaaminen vaatii toimia. Luonnon monimuotoisuus ei ole 

pelkästään itseisarvo, vaan monimuotoiset ja hyvin toimivat ekosysteemit tuottavat meille erilaisia 

palveluita, kuten puuta, puhdasta vettä ja ilmaa sekä virkistäytymismahdollisuuksia. Ihmiskunnan 

ja muiden eliöiden hyvinvointi on täysin riippuvaista näistä luonnon tuottamista 

ekosysteemipalveluista. Metsäluonnon monimuotoisuudesta ja muista metsäluonnon toimintoja 

ylläpitävistä ekosysteemipalveluista tulee huolehtia osana niiden hyödyntämistä. 

 

Viidenneksi, kilpailukyvyn perustaksi nousevat osaaminen, innovaatiot ja teknologiat. Voimakas 

globaali ja kansallinen toimintaympäristön muutos haastavat hyödyntämään osaamista. 

Osaamispotentiaalia tulee kehittää sekä olemassa olevan metsätalouden että metsiin perustuvan 

yritys- ja elinkeinotoiminnan osalta niin kotimaan käyttöön kuin vientituotteeksikin. 

Ilmastonmuutos, energia- ja ympäristökysymykset, väestön ikääntyminen sekä raaka-aineiden ja 

resurssien niukkeneminen lisäävät uusien teknologioiden ja tuotantotapojen tarvetta. Uusia 

tuotteita on löydettävissä tieteiden rajapinnoilta. Myös luonnonvaroja ja ekosysteemipalveluja 

kestävästi hyödyntävät innovaatiot tarjoavat mahdollisuuksia. Lisäksi osaaminen on pystyttävä 

kytkemään kansainvälisiin arvoketjuihin. Tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminta tulisi nivoa entistä 

tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. 

 

Kuudenneksi, kansainvälisten sopimusten ja EU-politiikan vaikutus kansalliseen politiikkaan 

vahvistuu. Globaali taloudellinen integraatio ja ympäristökysymykset lisäävät kansainvälisten 

sopimusten merkitystä. EU:n rooli tulee edelleen vahvistumaan uuden perussopimuksen myötä. 

Suomen kannalta on keskeistä vaikuttaa koordinoidusti eri sopimusten ja politiikkojen 

valmisteluvaiheessa niiden sisältöön. 

 

Seitsemänneksi, metsäalan toimintaympäristöä muuttaa arvojen ja odotusten muuttuminen. 

Yhteiskunnassamme asetetaan metsien käytölle yhä monipuolisempia odotuksia. Metsät ovat osa 

suomalaista kulttuuria ja niihin suhtaudutaan hyvin tunnelatautuneesti. Metsiä halutaan toisaalta 

vaalia ja suojella. Toisaalta ekologisesti kestävien tuotteiden kysyntä kasvaa, mikä luo myönteisiä 

edellytyksiä metsien monipuolisemmalle hyödyntämiselle. Väestön elintason kohotessa ja vapaa-

ajan lisääntyessä myös metsän monien aineettomien hyödykkeiden merkitys korostuu. Metsien 

aineelliset ja aineettomat hyödykkeet luovat uusia mahdollisuuksia työlle ja toimeentulolle, 

ylipäänsä kansalaisten hyvinvoinnille. Metsien eri käyttötarpeiden yhteen sovittamisessa 

tarvitaankin ennakkoluulotonta ja kokonaisvaltaista metsän eri käyttömuotojen tarkastelua. 
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3.2 Menestyvä metsäsektori lisää suomalaisten hyvin vointia 
 

Menestyvä metsäsektori lisää suomalaisten hyvinvointia. Metsäsektorista on mahdollista kehittää 

seuraavien vuosikymmenten aikana bioklusteri, joka tuottaa materiaaleja ja palveluita entistä 

laajemmin eri toimialoille. Metsäalan koko yhteiskunnalle tuottama hyvinvointi pohjautuu metsiin 

perustuvien nykyisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden sekä koko arvoketjun kehittämiseen, 

metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen ja metsien ekosysteemipalvelujen ja 

ympäristöhyötyjen turvaamiseen.  Hyvinvointia tuovat kasvavat metsätalouden ja 

metsäteollisuuden tulot, palkka- ja yrittäjätulot, terveys ja virkistyminen sekä puhdas ja 

elinvoimainen ympäristö ja metsien monimuotoisuus.  

 

Runsaat metsävaramme antavat mahdollisuuksia uusille puunkäyttöä lisääville investoinneille ja 

muille metsiin perustuville elinkeinoille. Näiden elinkeinojen kilpailukyky ja kannattavuus ovat alan 

menestyksen edellytys. Asiakaslähtöisyyteen perustuva, hinta-laatusuhteeltaan ja osaamiseltaan 

kilpailukykyinen ja innovatiivinen liiketoiminta menestyy ja luo pohjan myös metsätalouden 

kannattavuudelle. Monimuotoisuuden ja muiden ympäristöhyötyjen, kuten hiilensidonnan ja 

vesistöjen tilan, vahvistaminen on edellytys metsien kestävälle käytölle ja metsistä saatavan 

hyvinvoinnin tuottamiselle. 

 

3.3 Kansallinen metsäohjelma 2015 metsäpolitiikan p erustana 
 
 

Kansallinen metsäohjelma 2015 13 (KMO 2015) on valtioneuvoston 16.12.2010 periaatepäätöksenä 

hyväksymä ohjelma, jonka toiminta-ajatuksena on luoda kasvavaa hyvinvointia monipuolisella 

metsien hoidolla ja käytöllä. KMO:n toteutuksesta huolehtiminen on kirjattu pääministeri Jyrki 

Kataisen hallitusohjelmaan. Ohjelma hyväksyttiin alun perin maaliskuussa 2008 ja tarkistettiin 

vuonna 2010 metsäalan toimintaympäristön ja metsäteollisuuden nopean rakennemuutoksen 

takia. Vuonna 2008 hyväksytyn ohjelman seurantaraportit ovat saatavissa osoitteesta 

www.mmm.fi/kmo. 

 

KMO on valmisteltu laajan sidosryhmäyhteistyön pohjalta maa- ja metsätalousministeriön 

metsäosaston johdolla ja Kansallisen metsäneuvoston tuella. KMO on ylisektoraalinen, useiden 

hallinnonalojen ohjelma. Se on sovitettu yhteen muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön 

Metsäalan strategisen ohjelman (MSO, ks. luku 3.5) ja ilmasto- ja energiapoliittisten sekä 

maaseutu- ja aluepoliittisten strategioiden ja ohjelmien kanssa. Etelä-Suomen metsien 

monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOa toteutetaan metsäohjelman rinnalla ja sen 

toimenpiteet on sisällytetty osaksi ohjelmaa (ks. luku 3.6). Ohjelmaa toimeenpannaan 

metsäsektorin toimijoiden yhteistyönä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

 

Vaikka KMO:n ohjelmakausi kestää vuoteen 2015 asti, visio (kuva 1) tähtää vuoteen 2020, jolloin 

tavoitteena on, että  

• Suomen metsäala on vastuullinen biotalouden edelläkävijä 

• metsiin perustuvat elinkeinot ovat kilpailukykyisiä ja kannattavia 

                                                 
13 Kansallinen metsäohjelma 2015. Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä. Valtioneuvoston periaatepäätös 

16.12.2010. www.mmm.fi/kmo 
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• metsäluonnon monimuotoisuus ja muut ympäristöhyödyt ovat vahvistuneet 

 

Ohjelman kantavana ajatuksena on metsiin perustuvien nykyisten ja uusien tuotteiden ja 

palveluiden sekä koko arvoketjun kehittäminen, metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen ja 

metsien ympäristöhyötyjen turvaaminen. Metsiä hoidetaan ja käytetään monipuolisesti 

hyvinvoinnin kasvattamiseen. Hyvinvointi nähdään laajasti sekä koko kansantaloutta että 

yksittäistä kansalaista koskettavana asiana. 

 

KMO pohjautuu visiosta johdettuihin kolmeen strategiseen päämäärään (kuva 1): 

• metsiin perustuva liiketoiminta vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa 

• metsätalouden kannattavuus paranee 

• metsien monimuotoisuus, ympäristöhyödyt ja hyvinvointivaikutukset vahvistuvat 

 

Päämäärien saavuttamista tuetaan läpileikkaavien teemojen avulla (kuva 1): 

• monipuolistamalla ja vahvistamalla metsäalan osaamista 

• lisäämällä vaikuttamista kansainväliseen ja EU-metsäpolitiikkaan 

 

 
Kuva 1. KMO:n visio, strategiset päämäärät ja aihealueet sekä läpileikkaavat teemat. 

 

KMO:n keskeiset tavoitteet vuoteen 2015 mennessä ovat seuraavat: 

• Metsä- ja puutuoteteollisuuden tuotannon ja viennin arvo kasvavat 20 % 

• Kotimaisen ainespuun hakkuut nousevat 65–70 milj. kuutiometriin vuodessa 

• Metsähakkeen vuotuinen käyttö kaksinkertaistuu 10–12 milj. kuutiometriin 
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• Metsänhoidolliselta tilaltaan hyvien taimikoiden ja nuorien kasvatusmetsien määrä 

kaksinkertaistuu ollen vähintään 40 % 

• Puuston vuotuinen kasvu nousee 100–110 milj. kuutiometriin 

• Yksityismetsien liiketulos nousee vähintään 110 euroon/ha 

• Liikenneverkot ja terminaalit vastaavat metsäteollisuuden, energiahuollon ja muiden 

metsiin perustuvien elinkeinojen sekä vapaa-ajan liikennetarpeita 

• METSO-ohjelman pinta-alallisista ja muista tavoitteista valtaosa on saavutettu (ml.  82–

173 000 hehtaaria monimuotoisuuskohteita ja 96 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita 

yksityismetsiin) 

• Hiilen sidonta metsäekosysteemeihin on noin 20 milj. tn CO2 ekv./v 

• Julkinen tutkimus- ja kehittämisrahoitus kohoaa 200 milj. euroon/v 

• Eri koulutusasteilta valmistuu osaavaa työvoimaa rekrytointitarvetta vastaavasti 

• Kansainvälisten ja EU-asioiden tavoitteellinen koordinaatio on vahvistunut 

 

Toteutuessaan KMO:lla on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia, joista 

keskeisimmät ovat: 

• metsäsektorin työllisyys säilyy 83 000 henkilön tasolla  

• metsäteollisuuden liikevaihto nousee 23 mrd. euroon/vuosi 

• luontomatkailun arvonlisäys nousee yli miljardiin euroon vuodessa 

• yksityismetsänomistajien kantorahatulot nousevat 2,8–3,3 mrd. euroon/vuosi 

• korjuu- ja kuljetusyrittäjien liikevaihto nousee 350–580 milj. eurolla/vuosi 

• valtion vuotuinen verokertymä metsätaloudesta (ml. metsähake ja korjuu- ja kuljetus) 

lisääntyy noin 270–400 miljoonalla eurolla 

• metsien monimuotoisuuden taantuminen pysähtyy 

• metsät sitovat hiiltä ja sopeutuvat ilmastonmuutokseen 

• metsähakkeen käytön kasvu lisää uusiutuvien energioiden osuutta primäärienergian 

käytöstä 2 prosenttiyksikköä 

• metsätalous edistää vesistöjen hyvän kunnon saavuttamista 

• metsien virkistyskäyttö ja kulttuurivaikutukset lisäävät kansalaisten henkistä ja fyysistä 

hyvinvointia 

• työpaikat ja yritystoiminta vaikuttavat myönteisesti aluekehitykseen 

 

Ohjelman hakkuu- ja hoitotoimenpiteet ja lisääntyvä metsähakkeen käyttö ovat haasteellisia 

metsätalouden ympäristövaikutusten osalta. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja 

metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi käytetään parhaita mahdollisia 

kustannustehokkaita keinoja. Toisaalta metsähakkeen lisäkäyttö lisää uusiutuvien 

energialähteiden osuutta primäärienergian kokonaiskäytöstä, ja metsät toimivat hiilinieluina. 

 

Seuraavaksi käsitellään tarkemmin KMO:n strategisia päämääriä ja läpileikkaavia teemoja sekä 

niihin liittyviä keskeisimpiä toimenpiteitä. Keskeistä ohjelman toimeenpanossa on kiinnittää 

huomiota metsien eri käyttömuotoja koskevien tavoitteiden ja toimenpiteiden 

yhteensovittamiseen. Tähän päästään toimijoiden laajalla yhteistyöllä.  
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Metsänomistusrakenne Suomessa
14

 

 
Suomen metsämaasta15 60 % on yksityisomistuksessa. Yhtiöt omistavat 9 % ja valtio 26 %. Yksityisiä 

perhemetsänomistajia on noin 735 000. Merkittävää on, että jopa 80 % hakkuista tehdään yksityismailla. 

Yksityismetsänomistuksen rakenne on muuttunut parina viime vuosikymmenenä. Maatalousyrittäjien 

osuus metsänomistajista on puolittunut ja on nyt viidennes. Metsänomistajien enemmistö, runsaat puolet, 

asuu kuitenkin yhä metsänsä sijaintikunnassa. Kaupunkilaisomistuksen osuus on kasvanut ja samalla 

palkansaajien osuus omistuksesta on noussut noin kolmannekseen. Eläkeikäiset omistavat Suomen metsää 
suurimpana ammatti- ja ikäryhmänä 45 ja 56 % osuuksin. 

 

Yksityismetsänomistuksen rakenteen ennakoidaan muuttuvan siten, että seuraavan kymmenen vuoden 

aikana metsänomistajien keski-ikä edelleen nousee, eläkeläis- ja kaupunkilais- ja naismetsänomistajien 

määrät lisääntyvät ja viljelijöiden määrä vähenee. Samalla metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat. 

Tulo- ja varallisuustaso nousevat, joten metsätulojen osuus metsänomistajan taloudessa vähenee 

entisestään. Merkittävä muutos metsänomistajakunnassa on odotettavissa, kun suurten ikäluokkien 

metsäomaisuus siirtyy seuraaville sukupolville vuoden 2015 jälkeen. 

 

Metsänomistusrakenne on Suomessa pirstoutunut ja keskimääräinen tilakoko on pieni (n. 32 ha). Metsistä 
saatavat tulot ovat useimmiten omistajalleen sivutuloja, joilla kuitenkin on suurelle osalle metsänomistajia 

huomattavaa taloudellista merkitystä. Kokonaiskantorahatulot ovat olleet keskimäärin 2 mrd. euroa 

vuosittain. Yleisenä kehityssuuntana on 1990-luvulta lähtien ollut pienten metsälöiden16 pieneneminen ja 

suurten metsälöiden suureneminen. Metsien omistukseen ei ole juuri sovellettu yhteisomistuksen muotoja. 

 

Yleensä metsäomaisuus saadaan perintönä, mutta viime vuosikymmeninä metsistä on tullut myös 

kiinnostava sijoituskohde. Metsämaan hinta vaihtelee alueittain ja metsätiloja on kysyntään verrattuna 

niukasti tarjolla. Metsämaata siirtyy vuosittain merkittäviä määriä myös muihin maankäyttöluokkiin 

asutuksen, teollisuuden ja liikenneyhteyksien laajentuessa. 

 
Metsistään taloudellisesti riippuvaisten metsänomistajien määrä on vähentynyt viimeisten 

vuosikymmenien aikana mm. metsänomistajien ammattirakenteen muutosten ja etämetsänomistuksen 

lisääntymisen myötä. Samaan aikaan metsistä saataville hyödyille asetetut tavoitteet ja odotukset ovat 

muuttuneet ja lisääntyneet. Yksityisomistajat jaetaan tavoitteiden suhteen viiteen ryhmään: 

monitavoitteiset, virkistyskäyttäjät, metsästä elävät, taloudellinen turva ja epätietoiset.  Monitavoitteisia 

metsänomistajia on kolmannes, virkistyskäyttäjiä neljäsosa, metsästä elää 16 % ja taloudellista turvaa 

tavoittelevat 12 %.  Uusista metsänomistajista 20 prosenttia painottaa metsiensuojelua, mutta heistä vain 

viidesosa ei vaadi taloudellista tuottoa metsästään. 

 
Metsien aineettomien arvojen merkitys näyttää lisääntyvän metsänomistusrakenteissa tapahtuvien 

muutosten myötä. Aineettomien arvojen korostuessa metsän käsittely ei yleensä ole yhtä voimakasta ja 

käsittelyalueet ovat pienempiä kuin perinteisessä metsätaloudessa. Myös metsänkasvatuksen kiertoaika voi 

pidentyä, ja alhaisempi pääoman tuotto voidaan hyväksyä osana tavoitteiden asettelua esim. maiseman tai 

virkistysarvojen ja arvokkaiden luontokohteiden säästämiseksi. (ks. myös luku 3.7 

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen) 

 

                                                 
14

 Hänninen, H. 2010. Yksityismetsien omistusrakenne alueittain 2009. Metsätilastollinen vuosikirja 2010. 

Metsäntutkimuslaitos. 472 s. 
15

 Metsämaalla puusto kasvaa vähintään yhden kuutiometrin hehtaaria kohden vuodessa 

puuston kiertoaikana 
16 Metsälöksi kutsutaan saman omistajan hallussa olevia metsiä ja muita metsätalousmaita 
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3.3.1 Metsiin perustuva liiketoiminta vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa 
 

KMO:n ensimmäisenä strategisena päämääränä on metsiin perustuvan liiketoiminnan 

vahvistuminen ja tuotannon arvon kasvu. Päämäärälle on asetettu seuraavat tavoitteet: 

• ekologisesti tuotetut, asiakaslähtöiset ja kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut lisäävät puun 

jalostusarvoa 

• puuperäisen energian vastuullista tuotantoa ja käyttöä lisätään 

• luontomatkailuun perustuva yrittäjyys ja luonnontuotteiden jalostus sekä aineettomien 

hyödykkeiden kaupallistaminen lisääntyvät 

• liikenneverkkoja ylläpidetään ja kehitetään niin, että metsätalouden ja -teollisuuden 

kuljetukset voidaan hoitaa ympärivuotisesti ja kilpailukykyisesti 

 

Puu uusiutuvana raaka-aineena tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet Suomen tulevaisuuden 

kasvualan, biotalouden, tuotteisiin. Nykyisten tuotteiden jalostusarvon nostamisen rinnalla uusia 

mahdollisuuksia puuhun perustuville tuotteille on muussa puutuoteteollisuudessa, 

rakentamisessa, älypaperissa, pakkaamisessa, bioenergiassa ja biojalosteissa sekä elintarvike- ja 

lääketeollisuudessa. Sellutehtaiden yhteyteen on suunnitteilla biojalostamoja, joissa biomassasta 

valmistetaan biodieselin raaka-ainetta, etanolia ja kemianteollisuuden tuotteita. Lisäksi 

nanosellulla on monipuolisia käyttömahdollisuuksia. 

 

Puurakentaminen ja puutuotteet edustavat kestävää luonnonvarojen käyttöä ja sitovat hiiltä 

pitkäaikaisesti. Puun ominaisuudet tekevät siitä energia- ja kustannustehokkaan 

rakennusmateriaalin. Luonnonvarojen kestävän käytön ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta 

saadaan suurin hyöty korvaamalla puulla muita materiaaleja. Puurakenteet ovat ylivoimaisia 

materiaaliratkaisuja sekä rakennus- että käyttöaikaisen kuin myös kierrätysvaiheen osalta. 

 

Puun käyttö edistää tavoitetta ekotehokkuuden lisäämisestä. Ekotehokkuudella tarkoitetaan sitä, 

että vähemmästä tuotetaan enemmän ympäristöä samalla säästäen. Tavoitteena on vähentää 

materiaalien, raaka-aineiden ja energian käyttöä tuotannossa mahdollisimman tehokkaasti, ja 

samalla huomioida tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Puun 

ympäristökuormitus on suhteessa pieni; se on uusiutuva raaka-aine, kierrätettävä ja biohajoava. 

KMO:n tavoitteena on kehittää puutuotteiden ekotehokkuudelle mittari. 

 

EU:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet edellyttävät uusiutuvan energian käytön lisäämistä, ja 

lisääminen on tärkeää myös energiaomavaraisuuden kannalta. EU-velvoitteen mukaisesti Suomen 

tulee lisätä uusiutuvan energian osuus 28 prosentista 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta 

vuoteen 2020 mennessä. Komissiolle toimitetun kansallisen uusiutuvan energian 

toimintasuunnitelman mukaisesti puusta tuotetun energian osuus lisäyksestä olisi yli puolet. 

Suurimmat mahdollisuudet puuperäisen energian tuotannon kasvattamiseen tarjoavat 

biojalostamokonseptien kehittäminen, investoinnit nykyisten tuotantolaitosten uusiutuvan 

energian käyttöön sekä metsähakkeen käytön lisääminen energialaitoksissa. Haasteena on 

jalostusarvon optimointi ja raaka-aineresurssien järkevä kohdentaminen sekä 

kestävyysnäkökulmien yhteensovittaminen. 

 

Kotimaisen luontomatkailun lisääntymiseen vaikuttavat muun muassa väestön kaupungistuminen, 

tulotason nousu sekä vapaa-ajan ja hyvinvointi- ja terveystietoisuuden lisääntyminen. 
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Luontomatkailun merkittävimmät kasvunäkymät perustuvat kuitenkin ulkomaisten 

matkailijamäärien lisääntymiseen. Kestävän matkailun käytäntöjen ja imagon kehittäminen on 

matkailulle tärkeää. 

 

Suomalaisen luonnontuotealan17 vahvuutena ovat aromikkaat ja terveellisiksi todetut 

luonnontuotteet, etenkin luonnonmarjat ja ruokasienet. Luonnontuotteiden terveysvaikutusten 

tuotteistamiseen terveyttä edistäviksi palveluiksi liittyy kehittämismahdollisuuksia osana 

hyvinvointi- ja matkailupalveluita. 

 

Tiestön kunnon parantaminen edesauttaa paitsi metsäteollisuuden ja -talouden kuljetustarpeita, 

myös maatalouden ja muiden elinkeinojen harjoittamista, maaseudun asukkaiden liikkumista sekä 

metsien hoitoa ja virkistyskäyttöä. 

 

Tavoitteiden saavuttamisessa keskeisiä toimenpiteitä ovat tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä 

kehittämisohjelmat. Erityisesti edistetään puutuoteteollisuuden kehitysohjelmien toimeenpanoa 

ja niissä etenkin kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja puurakentamisen kasvuedellytyksiä. 

Lisäksi luodaan edellytyksiä puuta tai sen ainesosia hyödyntävien spin off -yritysten synnylle. Puun 

energiakäytön kasvattamista tuetaan energia- ja investointituin sekä toteuttamalla pienpuun 

energiatuki. Tärkeää on myös liikenneväylien parantaminen riittävin investoinnein.  

 

3.3.2 Metsätalouden kannattavuus paranee 
 

KMO:n toisena strategisena päämääränä on metsätalouden kannattavuuden parantaminen. 

Päämäärälle on asetettu seuraavat tavoitteet: 

• metsien kasvukunto paranee ja käsittelymenetelmät monipuolistuvat 

• toimivat puumarkkinat turvaavat puun kysynnän ja tarjonnan tasapainon 

• yksityismetsätalouden kannattavuus paranee, metsätilojen koko kasvaa ja rakenne 

paranee 

 

Koska kehittyvä biotalous lisää todennäköisesti uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ja 

ilmastonmuutosta tulee pystyä hidastamaan, metsävarojen rooli on Suomessa tulevaisuudessakin 

tärkeä. Metsien hyvä kasvu ja terveys sekä laadukas puuraaka-aine turvaavat edellytykset metsiin 

perustuvalle biotaloudelle, puunjalostukselle, monimuotoisuuden turvaamiselle ja metsien muille 

käyttömuodoille sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Myös uusiutuvan energian käytön 

lisääminen edellyttää puuntuotannon korkeaa tasoa. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on 

välttämätöntä pitää puusto elinvoimaisena, koska ilmaston muuttuessa metsiin kohdistuvien 

abioottisten ja bioottisten riskien todennäköisyys kasvaa. Hyväkuntoiset metsät toimivat myös 

hiilinieluina. Korkeatasoisella metsien hoidolla on pystytty saavuttamaan metsien voimakas kasvu 

(noin 100 milj. m3/vuosi). Kasvun varmistamiseksi metsiä on hoidettava laadukkaasti myös 

jatkossa. Tulevina vuosina metsien kasvua on mahdollista jopa lisätä panostamalla voimakkaasti 

metsien hoitoon ja käyttöön. 

 

Metsien käytön monipuolistuminen ja metsänomistajien erilaiset tavoitteet metsiensä käytölle 

edellyttävät metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamista nykyisestä. Monipuolistamisen tulee 

                                                 
17 Lisätietoa myös Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n internet-sivuilta http://www.luontoyrittaja.fi/20.html 
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mahdollistaa hyvän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti sekä nykyistä tehokkaampi että 

pehmeämpi metsien käsittely (ks. myös luku 3.7). 

 

Kannattava metsäbiomassan tuotanto mahdollistaa metsien monipuolisen käytön. Metsätalouden 

tulee olla kannattavaa, jotta metsänomistajilla on kiinnostus pitää huolta metsien kasvukunnosta 

ja terveydestä. Metsätalouden kannattavuuteen vaikuttavat keskeisesti markkinoilla määräytyvät 

puun hinnat ja myyntimäärät. Kannattavuutta voidaan parantaa muun muassa hyödyntämällä 

hakkuumahdollisuudet, tekemällä metsänhoitotyöt oikea-aikaisesti, kehittämällä metsien hoito- ja 

perusparannustöiden työmenetelmiä, edistämällä kilpailua metsäpalvelumarkkinoilla ja 

ketjuttamalla metsänhoito- ja puunkorjuukohteita. Kannattavuuden parantamista tukevat myös 

puun energiakäytön sekä metsien luonto- ja virkistysarvokaupan lisääntyminen. Metsätilojen koon 

suurentaminen parantaa kannattavuutta. Lisäksi puumarkkinoiden vakaa ja ennustettava toiminta 

on metsäsektorin kilpailukyvyn edellytys. 

 

Keskeisiä toimenpiteitä ovat metsien käsittelymenetelmien monipuolistaminen muun muassa 

lainsäädäntöä uudistamalla, metsänhoidon ja metsäparannuksen rahoitus (Kestävän 

metsätalouden rahoituslain mukainen eli Kemera-tuki) ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen sekä 

toimenpiteet metsien terveyttä uhkaavien tuhonaiheuttajien pitämiseksi hallinnassa. Jotta 

määrälliseksi tavoitteeksi asetettu kotimaisen ainespuun vuosittainen hakkuutavoite 65–70 milj. 

m3 saavutettaisiin, tarvitaan toimenpiteitä puumarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. 

Metsänomistajien neuvontaa kehitetään, otetaan käyttöön uusi metsävaratietojärjestelmä ja 

aloitetaan seuraavan uudistusvaiheen valmistelu, kehitetään metsänhoitotöiden koneellistamista 

ja edistetään metsäpalveluyrittäjyyttä. Lisäksi arvioidaan metsätilojen verotuskäytäntöjen 

muutoksen tarpeellisuus ja kehitetään metsien eri omistusmuotoja, uusjakokäytäntöjä sekä näihin 

liittyvää neuvontaa. 

 

3.3.3 Metsien monimuotoisuus, ympäristöhyödyt ja hy vinvointivaikutukset 
vahvistuvat 

 

KMO:n kolmantena strategisena päämääränä on metsien monimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen 

ja hyvinvointivaikutusten vahvistuminen. Päämäärälle on asetettu seuraavat tavoitteet: 

• metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen pysähtyy ja luonnon 

monimuotoisuuden suotuisa kehitys vakiintuu 

• metsien hoidossa, käytössä ja suojelussa edistetään metsien hiilinieluvaikutusta ja metsien 

sopeutumista ilmastonmuutokseen 

• metsätalous vaikuttaa osaltaan vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen ja 

maaperän ekologisen tilan turvaamiseen 

• metsien ihmisten hyvinvointia lisääviä ja kulttuuriarvoja tuottavia tekijöitä vahvistetaan 

 

Monimuotoisuuden turvaaminen on olennainen osa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä eli 

kestävää metsätaloutta. Monimuotoisuuden turvaamisessa keskeistä on talousmetsien käsittely, 

koska metsistämme noin 90 % on talousmetsiä. Talousmetsien luonnonhoitoa ovat esimerkiksi 

säästöpuiden jättäminen uudistushakkuissa sekä luontokohteiden säilyttäminen. Luontokohteita 

ovat muun muassa luonnonsuojelulain luontotyypit, metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ja 

metsäsertifioinnin mukaiset kohteet. 
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Metsät sitovat ja varastoivat hiilidioksidia ja ovat merkittävä hiilinielu. Lisäksi maaperän merkitys 

hiilivarastona on suuri. Metsien kyky toimia hiilinieluna varmistetaan pitkäjänteisesti niiden hyvällä 

ja oikea-aikaisella hoidolla ja metsien uudistamisella, metsittämällä ennestään puuttomia alueita 

sekä hillitsemällä metsien ja metsämaan hiilivarastojen häviämistä maankäytön muutosten 

seurauksena. Metsien kestävä hoito ja käyttö yhdessä puutuotteiden lisääntyvän käytön ja puun 

energiakäytön kanssa tarjoavat erinomaisen keinon ilmastonmuutoksen torjuntaan. 

 

Metsät vaikuttavat vesistöihin ja pohjaveteen valuvan veden määrään ja laatuun. 

Metsänkäsittelytoimenpiteistä, kuten avohakkuusta, maanpinnan muokkauksesta ja energiapuun 

korjuusta, aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää huomattavasti vesiensuojelutoimenpiteillä. 

Metsien hoito ja käsittely tulee toteuttaa niin, ettei puhtaan veden muodostuminen vaarannu. 

 

Metsän uudistamisen yhteydessä tehtävä maanmuokkaus sekä kantojen nosto aiheuttavat 

muutoksia maaperään ja maaperäeliöstöön. Metsien hoidolla ja käsittelyllä ei kuitenkaan tulisi 

aiheuttaa pysyviä haitallisia muutoksia maaperään ja maaperäekosysteemien toimintaan. 

Metsänkäsittelytoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa yhä tärkeämpiä ovat maaperän 

ravinnetaloudelle, hiilivarannolle ja puuntuotantokyvylle aiheutuvien haittavaikutusten 

vähentäminen sekä maaperäeroosion lisääntymisen torjunta. Myös ilmastonmuutoksen 

aiheuttamiin vesistö- ja maaperävaikutuksiin tulee varautua. 

 

Kestävä luontosuhde syntyy hyvistä kokemuksista luonnossa. Kulttuurisesti kestävä metsätalous 

ottaa huomioon metsien käyttöön liittyvät perinteet, lujittaa niitä ja luo uusia. Kansallispuistojen ja 

virkistysalueiden lisäksi taajamien lähimetsien merkitys virkistyksessä on suuri. Hyvin hoidetut ja 

opastetut ulkoilureitit ja palvelurakenteet luovat edellytykset paitsi metsien virkistyskäytölle myös 

kehittyvälle luontomatkailulle. Metsien virkistyskäytön perusta nojaa jokamiehenoikeuksiin. 

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan METSO-toimintaohjelman toimeenpanoa ja kehitetään 

talousmetsien luonnonhoitoa. Metsien hiilinieluvaikutusta ja metsien sopeutumista 

ilmastonmuutokseen edistetään muun muassa huolehtimalla metsien kasvukunnosta, myrsky- ja 

muiden metsätuhojen ehkäisystä sekä tutkimuksen rahoituksesta. Metsätalouden toimenpiteissä 

ja rahoittamalla luonnonhoitohankkeita huolehditaan, ettei metsätalous heikennä vesien ja 

maaperän kuntoa. Virkistysreitistöjä ylläpidetään ja jatketaan maisema- ja virkistysarvokaupan 

kehittämistä. 

 

3.3.4 Metsäalan osaaminen 
 

KMO:n läpileikkaavista teemoista ensimmäinen on metsäalan osaaminen. Tavoitteet ovat 

seuraavat: 

• metsäalan ennakointi ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta parantavat alan 

kilpailukykyä ja uudistumista 

• metsäalalle koulutetaan ja alalla toimi työelämän tarpeita vastaavasti osaavaa ja 

kilpailukykyistä työvoimaa 

 

Metsäalan kilpailukykyä parannetaan kehittämällä tutkimusrakenteita, strategisia 

huippuosaamiskeskuksia, osaamisklustereita ja tutkimuslaitosten verkostoyhteistyötä (esim. 

LYNET) sekä ennakointia. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusta suunnataan elinkeinotoiminnan 
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tukemiseen ja metsien yhteiskunnalliseen ja aluetaloudelliseen merkitykseen. Metsäalan 

koulutusta suunnataan työelämän tarpeiden mukaan niin, että eri koulutusasteiden oppilaitosten 

määrä ja rakenne sekä opetuksen sisältö vastaavat alan tarpeita. 

 

Metsäsertifiointi 

 
Sertifiointi perustuu ulkopuolisen, riippumattoman tahon valvontaan. Metsäsertifiointi on ollut osa 

metsätalouttamme vuodesta 1999. Metsäsertifioinnin tarkoituksena on osoittaa kuluttajalle, että 

sertifioidusta puuraaka-aineesta valmistetun tuotteen ostaminen tukee kestävää kehitystä. PEFC-

metsäsertifiointijärjestelmää18 hallinnoi Suomen Metsäsertifiointi ry. PEFC-metsäsertifiointistandardi 

tarkistettiin vuosina 2008–2009. Toinen sertifiointijärjestelmä on FSC19 (Forest Stewardship Council eli 

Hyvän metsänhoidon neuvosto). Suomen FSC-kriteeristö hyväksyttiin kansallisella tasolla vuonna 2010. 

 

Noin 95 % talousmetsistämme20 on standardoitu PEFC-standardin mukaisesti. Kaikki Suomen PEFC-

metsäsertifikaatit ovat alueellisia ryhmäsertifikaatteja, jonka kunkin alueen metsänomistajien liitto hakee 
jäsenilleen. Sertifioinnin kriteerit noudattavat lainsäädäntöä ja erityisesti sosiaalisen ja ekologisen 

kestävyyden edellytyksiä. 

 

PEFC-standardissa monimuotoisuuden kannalta ehkä merkittävimpiä ovat arvokkaiden elinympäristöjen 

ominaispiirteiden säilyttämistä koskeva kriteeri sekä metsän uudistusaloille jätettyä säästö- ja lahopuustoa 

koskeva kriteeri. Säästö- ja lahopuiden lukumäärä on kriteerin mukaan yhteensä keskimäärin vähintään 5-

10 kappaletta hehtaarilla. Vuonna 2009 yksityismetsien avohakkuissa jätettiin eläviä säästöpuita 10 kpl/ha 

ja niiden tilavuus oli 2,6 m3/ha. Yksityismetsien avohakkuualoille jätettyjen säästöpuiden arvo vaihteli 

vuosina 2005–2008 välillä 6,7–11,6 miljoonaa euroa/vuosi. 

 

 

3.3.5 Lisätään vaikuttamista kansainväliseen ja EU- metsäpolitiikkaan 
 

KMO:n läpileikkaavista teemoista toinen on kansainvälinen ja EU-metsäpolitiikka. Tavoitteet ovat 

seuraavat: 

• kansainvälinen metsäpolitiikka edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä parantaa 

metsäsektorin toimintaedellytyksiä 

• metsäalaan vaikuttava valmistelu ja päätöksenteko EU:ssa on koordinoitua ja siinä otetaan 

huomioon metsäala kokonaisuutena sekä metsäalan kansalliset erityispiirteet 

• kehitysyhteistyössä korostetaan metsien kestävää hoitoa ja käyttöä köyhyyden 

vähentämiseksi ja ympäristön tilan parantamiseksi. Metsäyhteistyöllä edistetään 

toimijoiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön 

 

Toimenpiteillä huolehditaan EU:n metsäasioiden ja kansainvälisten metsäasioiden valmistelun 

hyvästä koordinaatiosta ja vaikuttamisesta, jotta kansallisen metsäpolitiikan tavoitteet ja kestävän 

metsätalouden eri osa-alueet tulisivat huomioiduiksi eri prosesseissa. Metsistä globaalissa ja EU-

kontekstissa on kerrottu enemmän luvussa 4. 

 

                                                 
18

 http://www.pefc.fi 
19

 http://finland.fsc.org 
20

 Metsätalouskäytön piirissä olevasta metsä- ja kitumaan pinta-alasta 
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3.4 Alueelliset metsäohjelmat 
 

Alueellinen metsäohjelma on kunkin 13 metsäkeskusalueen (1.1.2012 alkaen Suomen 

metsäkeskuksen alueyksiköt) koko metsäsektoria koskeva kehittämissuunnitelma. Ohjelma kokoaa 

yhteen alueen metsiin liittyvät tiedot ja kehittämistarpeet kuten metsien kestävän hoidon ja 

käytön sekä metsätalouden kehittämisen yleiset tavoitteet. Ohjelman laatii ja seurannan toteuttaa 

laajana yhteistyöhankkeena metsäkeskus apunaan alueelliset metsäneuvostot. Neuvostoissa ovat 

edustettuina monipuolisesti eri toimijat viranomaisorganisaatioista metsänomistajajärjestöihin, 

metsäteollisuuteen sekä etu- ja kansalaisjärjestöihin. Ohjelma tarkistetaan vähintään viiden 

vuoden välein. Ohjelmat tarkastettiin myös vuonna 2008 vastaamaan Kansallista metsäohjelmaa 

2015, ja parhaillaan on meneillään ohjelmien laadinta vuosille 2011–2015. Sen lisäksi että 

alueelliset metsäohjelmat toimivat maakunnallisen metsäpolitiikan suunnannäyttäjinä, ne ovat 

myös pohjana kun Kansallista metsäohjelmaa tarkistetaan. 

 

3.5 Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)   

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu uuden metsäalan strategisen 

ohjelman (MSO) 21 käynnistäminen työ- ja elinkeinoministeriössä. Uusi ohjelma on käynnistynyt 

lokakuussa 2011 ja se päättyy 2015. Ohjelma on jatkoa edellisellä hallituskaudella käynnistetylle 

Metsäalan strategiselle ohjelmalle.  

 

Ohjelman keskeisenä tehtävänä on käynnistää ja toteuttaa metsäalan kilpailukykyä ja uudistumista 

edistäviä muutosprosesseja. Toinen ohjelman päätehtävistä on seurata ja ennakoida alan 

muutoksia ja koordinoida proaktiivisia toimenpiteitä toiminnan varmistamiseksi. Kolmantena 

päätehtävänä ohjelmalla on koordinoida eri hallinnonalojen ja sektoreiden yli meneviä 

toimenpiteitä.  

 

Osana metsäalan strategista ohjelmaa toteutetaan myös hallitusohjelmaan kirjattua kansallista 

puurakentamisen ohjelmaa ja puurakentamisen edistämistä EU:ssa. 

 

Ohjelmaa ohjaa eri hallinnonalojen ja metsäalan toimijoiden sekä sidosryhmien yhteinen korkean 

tason neuvottelukunta. Osa hankkeiden tavoitteista on yhteisiä Kansallisen metsäohjelma 2015 

hankkeiden kanssa ja MSO täydentää sekä tukee KMO 2015:n toimeenpanoa. 

 

3.6 METSO-toimintaohjelma 
 

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2016 eli METSO-ohjelma22 on 

valtioneuvoston vuonna 2008 periaatepäätöksenä hyväksymä ohjelma, jonka tavoitteena on 

pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon 

monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2016 mennessä. METSO-ohjelman jatkaminen on 

                                                 
21 www.tem.fi/mso 
22 Valtioneuvoston periaatepäätös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta 2008–2016 

(http://www.mmm.fi/attachments/metsat/5xjO3HxCx/METSOn_periaatepaatos270308SU.pdf), esite 

(http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/materiaalit/esitteet/METSO_Metsanomistajan_valinta_Suomen_luonnon

_hyvaksi.pdf) sekä www.metsonpolku.fi 
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kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. METSOn tavoitteeseen päästään 

periaatepäätöksen mukaan: 

• parantamalla suojelualueverkostoa 

• ylläpitämällä ja kehittämällä talousmetsien luonnonhoitoa 

• parantamalla tietopohjaa toimenpiteiden arviointia ja kehittämistä varten 

• metsä- ja ympäristöorganisaatioiden välisellä yhteistoiminnalla, metsänomistajien 

neuvonnalla, metsäammattilaisten koulutuksella ja viestinnällä 

 

METSO-ohjelman toteuttamisesta ovat vastuussa ympäristöministeriö sekä maa- ja 

metsätalousministeriö. Ohjelman lähtökohtana on vapaaehtoisuus, ja siinä on 14 

toteuttamiskeinoa. Toteutuksen kannalta laajimmat niistä ovat suojelualueverkon kehittäminen ja 

monimuotoisuuden turvaaminen yksityismetsissä. 

 

METSOn toteutukseen on varattu valtion budjettikehyksissä noin 180 miljoonaa euroa vuosille 

2008–2012. Toimintaohjelman jälkipuoliskon 2013–2016 rahoitus on vielä täysin avoin, vaikka 

pääpaino tavoitteiden toteutumisessa on tällä ajanjaksolla. 

3.6.1 Luonnontieteelliset valintaperusteet 
 

Luonnontieteelliset valintaperusteet23 tukevat METSO-ohjelman mukaan suojeltavien ja 

hoidettavien alueiden valintaa. Valintaperusteet kattavat metsien monimuotoisuuden kannalta 

tärkeimmät elinympäristöt ja rakennepiirteet. Tärkeää on myös alueen sijainti suhteessa nykyiseen 

suojelualueverkostoon. Lisäksi voidaan ottaa huomioon vaikutukset elinkeinotoimintaan, virkistys- 

ja matkailukäyttöön sekä kulttuuriarvioihin. 

 

3.6.2 Luonnonsuojelualueiden elinympäristöjen ennal listaminen ja 
luonnonhoito 
 

Ennallistamisen ja luonnonhoidon tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja 

lisääminen luonnonsuojelualueilla. Ennallistamista tehdään pääasiassa metsissä ja soilla, yleensä 

kertaluonteisesti. Luonnonhoitoa tehdään tietyin väliajoin esimerkiksi lehdoissa, jalopuumetsissä, 

eräiden uhanalaisten lajien, kuten valkoselkätikan, elinympäristöissä sekä harjujen paahderinteillä. 

Puustoisia perinnebiotooppeja hoidetaan jatkuvasti. 

 

3.6.3 Suojelualueverkoston kehittäminen 
 

Suojelualueverkoston kehittämisen tavoitteena on pysyvien tai hitaasti kehittyvien 

luonnonarvojen säilyttäminen tai lisääminen. Kohteen suojelu voidaan toteuttaa 

luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisesti perustamalla pysyvä tai määräaikainen yksityinen 

suojelualue tai alue voidaan myydä valtiolle luonnonsuojelualueeksi. Tavoitteena on perustaa em. 

suojelualueita yhteensä 96 000 hehtaaria vuoteen 2016 mennessä. Lisäksi Metsähallitus on 

                                                 
23 METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet. Suomen ympäristö 26/2008 

(http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=111365&lan=fi) sekä esite 

(http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/materiaalit/esitteet/METSO_ohjelman_luonnontieteelliset_valintaperust

eet.pdf) ja metsonpolku (http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/elinymparistot/index.php) 
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toteuttanut suojelualueverkoston kehittämiseksi METSO-ohjelmassa tavoitellun 10 000 ha:n 

lisäsuojelun. 

 

3.6.4 Monimuotoisuuden turvaaminen yksityismetsissä  
 

Monimuotoisuuden turvaaminen yksityismetsissä sisältää luonnonhoitosuunnitelman, 

luonnonarvojen tuen talousmetsissä sekä metsälainsäädännön muutostarpeet. 

Luonnonhoitosuunnitelmassa sovitetaan yhteen metsien monimuotoisuuden suuntaaminen ja 

muu käyttö. Luonnonarvojen tuki talousmetsissä tarkoittaa kestävän metsätalouden rahoituslain 

(1094/1996) mukaista ympäristötukea sekä luonnonhoitohankkeita, ja sen tavoitteena on 

luontaisesti pienialaisten, hoitoa vaativien tai luonnonarvoiltaan muuttuvien kohteiden sekä 

metsätaloustoimien ohella säilytettävien luontoarvojen turvaaminen. Monimuotoisuutta turvaavia 

kohteita on tarkoitus lisätä yksityismetsissä 82 000 – 173 000 hehtaaria vuoteen 2016 mennessä 

(sisältäen 400–800 kappaletta luonnonhoitohankkeita). Metsälainsäädännön muutostarpeet 

koskevat metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettua lakia sekä metsälain erityisen 

tärkeitä elinympäristöjä. 

 

3.6.5 Yhteistoimintaverkosto 
 

Metsänomistajien yhteistyöhön perustuvissa yhteistoimintaverkostoissa 24 on tarkoitus sovittaa 

yhteen metsien suojelu, hoito ja muu käyttö. Yhteistoimintaverkostojen tavoitteena on kehittää 

toisiinsa kytkeytyvien metsien monimuotoisuutta ja sen hyödyntämiseen liittyvää 

elinkeinotoimintaa sekä virkistyskäyttöä. 

 

3.6.6 Luonnonarvojen kaupan organisointi ja yhteist yö 
 

Luonnonarvojen kaupan eli edellä mainittujen luonnonsuojelulain ja kestävän metsätalouden 

rahoituslain (Kemera) mukaisten METSO-keinojen toteuttaminen edellyttää ELY-keskusten ja 

metsäkeskusten välistä tiivistä yhteistyötä. Suojelutoimet käynnistyvät maanomistajan aloitteesta. 

ELY-keskukset hoitavat luonnonsuojelulain mukaisen suojelun ja metsäkeskukset Kemeran 

mukaiset toimet. ELY-keskukset ja metsäkeskukset toteuttavat luonnonarvojen kauppaa 

yhteistyössä sidosryhmien, kuten metsänhoitoyhdistysten, kanssa luonnontieteellisten 

valintaperusteiden ja alueellisten painopisteiden mukaisesti. Alueelliset yhteistyöryhmät 

koordinoivat METSO-ohjelman alueellista toimeenpanoa ja seuraavat ohjelman toteutusta. 

 

3.6.7 Luonnonhoitotoimet valtion talousmetsissä 
 

Valtion metsissä luonnonhoitoa toteutetaan alue-ekologisen suunnittelun ja Metsähallituksen 

metsätalouden ympäristöoppaan periaattein. Valtion talousmetsissä toteutetaan erityishakkuita, 

kuten pienaukko- ja säästöpuuhakkuut, rajoitetun metsätalouden kohdealueilla, 

luonnonhoidollisia kulotuksia, kosteikkoelinympäristöjen ennallistamista ja paahde-
                                                 
24 www.metsonpolku.fi > Metsänomistajalle > Yhteistoimintaverkostot sekä www.mmm.fi > Metsät > METSO-ohjelma 

> Yhteistoimintaverkostot 
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elinympäristöjen hoitoa. Lisäksi on tehty selvitys korpien, lettojen ja puustoisten luhtien suojelun 

tilasta sekä koostettu toimenpide-ehdotuksia suojelun tilan parantamiseksi. 

 

3.6.8 Monimuotoisuuden turvaaminen kuntien virkisty smetsissä ja valtion 
retkeilyalueilla 
 

Lähes kaikki kunnat omistavat metsää. Runsas kolmannes niistä on virkistys- ja ulkoilumetsiä. 

Ympäristöministeriö on myöntänyt kunnille rahoitusta metsien monimuotoisuuskohteiden 

inventointiin sekä metsien luonnonarvojen säilyttämistä tukevaan metsien käytön suunnitteluun. 

 

Valtion retkeilyalueilla on ulkoilun kannalta huomattava yleinen merkitys. Ne voivat myös toimia 

luonnonsuojelualueiden tukialueina, kunhan niiden perustarkoitusta ei vaaranneta. 

Luonnonvarasuunnittelun yhteydessä Metsähallituksessa on laadittu retkeilyalueiden hoito- ja 

käyttösuunnitelmia. 

 

3.6.9 Metsänomistajien neuvonta ja metsäammattilais ten koulutus 
 

Metsänomistajille suunnatun neuvonnan on todettu lisänneen metsänomistajien tietämystä sekä 

puuntuotannosta että metsien monimuotoisuusarvoista. Lisääntyvän tietämyksen myötä 

metsänomistajat tarjoavat entistä enemmän metsissään olevia luonnon arvoja monimuotoisuuden 

turvaamiseen. Monimuotoisuusneuvontaa antavat metsänomistajille esimerkiksi metsäkeskukset, 

metsänhoitoyhdistykset ja puunostajat osana muuta toimintaa. Koulutuksella edistetään metsä- ja 

ympäristöorganisaatioissa työskentelevien tuntemusta monimuotoisuutta edistävistä 

toimenpiteistä ja niiden ekologisista perusteista. 

 

3.6.10 Viestinnän toteuttaminen 
 

Viestinnän tavoitteena on tehdä METSOn keinoja ja kohteiden valintaperusteita sekä METSOn 

etenemistä tunnetuksi. Tunnetuksi tehdään myös työhön osallistuvia tahoja ja henkilöitä. Lisäksi 

viestinnällä kerrotaan toimenpiteiden ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista perusteista ja 

vaikutuksista sekä Suomessa että ulkomailla. METSO-ohjelmalla on viestintäryhmä, Metsonpolku 

-verkkosivut (www.metsonpolku.fi) ja METSO-uutiskirje. Metsänomistajille on tehty METSO-

esitteitä. 

 

3.6.11 Tietopohjan parantaminen 
 

Ohjelman tutkimus- ja selvitystarpeet on jaettu kahteen pääryhmään: 1) METSOn tavoitteiden 

kannalta välttämättömiä perustietoja tuottava tutkimus sekä 2) METSOn toimenpiteiden 

seurantaan, edelleen kehittämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin kytkeytyvä tutkimus. METSO-

tutkimusta tehdään Metlassa25, YM:n rahoittamassa Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten 

                                                 
25 http://www.metla.fi/ohjelma/tuk/ sekä http://www.metla.fi/tutkimus/metso/metso-tutkimus.html 
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metsälajien tutkimusohjelmassa 2009–2016 eli PUTTE-tutkimusohjelmassa26 sekä MMM:n 

rahoittamissa METSO-yhteistutkimushankkeissa27. 

 

3.6.12 Metsien monimuotoisuuden tilan seurannan, ti etojärjestelmien ja 
tilastoinnin kehittäminen 
 

METSOn toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi edellyttää metsäluonnon monimuotoisuuden 

seurantaa. METSOn vaikutuksia metsäluontoon todennetaan metsien eliölajien ja luontotyyppien 

seurannan avulla. Kustannusten suhteuttaminen vaikuttavuuteen edellyttää puolestaan 

täsmällistä tilastointia toimenpiteistä ja niihin käytetyistä voimavaroista. Seurannan ja tilastoinnin 

perusteella METSOn toimenpiteitä voidaan täsmentää, kehittää ja tarvittaessa kohdentaa 

uudelleen. Metsien monimuotoisuuden seurannan kehittäminen palvelee myös monia muita 

kansallisia ja kansainvälisiä tietotarpeita. 

 

3.6.13 Luontotyyppi- ja lajistoinventoinnit 
 

Luontotyyppi- ja lajistotietoja tarvitaan luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön toteuttamiseen. 

Lisäksi perustietoja tarvitaan suojelualueverkon kattavuuden, laadun, edustavuuden ja yksittäisten 

alueiden tilan arviointiin. Suojelualueiden ajantasainen perustieto on tärkeää myös 

ilmastonmuutoksen seurannassa ja muutokseen sopeutumisessa. 

 

3.6.14 METSO-ohjelman toimeenpanon seuranta ja arvi ointi 
 

Ohjelman toimenpiteitä kehitetään ja resursseja suunnataan tarvittaessa uudelleen seurannan ja 

arvioinnin perusteella. METSOn seurannan tukena on laajapohjainen seurantatyöryhmä. 

 

METSOn ensimmäinen väliarviointi tehtiin vuonna 201028. Arvioinnin mukaan valtioneuvoston 

asettamat tavoitteet koko METSO-kaudelle ovat varsin mittavat ja edellyttävät jatkossa 

toteuttajilta moninkertaista vuotuista työpanosta alkutilanteeseen verrattuna. METSO on lisännyt 

ympäristö- ja metsäorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja jatkanut jo ohjelman kokeiluvaiheessa 

kiiteltyä maanomistajalähtöisyyttä. Voimavarojen riittävyys on tällä hetkellä merkittävin 

toimintaohjelman onnistumisen edellytys. 

 

                                                 
26 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=384629&lan=FI 
27 http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/metsat/metso/METSO_yhteistutkimus.html 
28 Koskela, T., Syrjänen, K., Loiskekoski, M. & Paloniemi, R. 2010: METSO-ohjelman väliarvio 2010. Ympäristöministeriö 

ja maa- ja metsätalousministeriö. http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/materiaalit/esitteet/METSO-

ohjelman_valiarvio_2010.pdf 



 

 25 

3.7 Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen 
 

Yhteiskunnan ja metsänomistajien monipuolistuneet tavoitteet ja arvot ovat aiheuttaneet tarpeen 

monipuolistaa metsänkäsittelymenetelmiä29. Metsänkasvatuksen aineettomat arvot ovat nousseet 

yhä enemmän taloudellisten tavoitteiden rinnalle (ks. myös tietolaatikko "Metsänomistusrakenne 

Suomessa"). Merkittävä osa metsänomistajista painottaa metsien hoidossa myös virkistyksellisiä, 

luonnonsuojelullisia ja maisemallisia näkökohtia. Näiden ohella osa metsänomistajista edellyttää 

sijoitukselleen ja investoinnilleen nykyistä suurempaa taloudellista tuottoa. Myös yhteiskunnan 

muut arvot ja tavoitteet, jotka liittyvät uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen ja muihin 

ekosysteemipalveluihin, ovat muuttuneet. Metsätalouden ja metsäteollisuuden merkitys osana 

Suomen kansantaloutta on edelleen merkittävä, vaikka metsäteollisuuden suhteellinen merkitys 

onkin vähentynyt. Metsätaloutta koskevaa sääntelyä voidaan vähentää uusiutuvia puuvaroja 

käyttävän teollisuuden ja palveluiden toimintaedellytyksiä tai metsävaroja vaarantamatta. 

 

Metsälakia on tarkoitus uudistaa KMO 2015:n tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon 

yhteiskunnan ja metsänomistajien muuttuneet tavoitteet ja arvot, metsien käytössä tapahtuneet 

muutokset, uudet tutkimustulokset sekä metsätalouden kannattavuuden parantaminen. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan metsälainsäädännön kokonaisuudistuksen 

tavoitteena on vahvistaa metsätalouden ja metsäteollisuuden taloudellista toimintapohjaa. 

Kokonaisuudistuksella turvataan niin luonnon monimuotoisuus kuin kansantalouden, 

puunkäyttäjien ja metsänomistajien edut. 

 

Metsälain uudistamiseen liittyen vuonna 2010 asetettiin työryhmä, jonka tarkoituksena oli 

selvittää ja arvioida, millä tavoin metsien käsittelyn menetelmiä tulee monipuolistaa ottaen 

huomioon metsänomistajien tavoitteet ja metsäpoliittiset linjaukset. Työryhmä sai työnsä valmiiksi 

joulukuussa 2010. Työtä jatkettiin virkamiestyöryhmässä. 

 

Työryhmä esitti, että metsänkäsittelymenetelmien uudistamisen tavoitteena tulee olla 

metsänomistajien erilaisten tavoitteiden painoarvon kasvattaminen ja 

metsänkäsittelyvaihtoehtojen lisääminen säädöksissä ja suosituksissa, yksityiskohtaisen säätelyn 

vähentäminen ja selkiyttäminen, metsätalouden kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen 

sekä metsätalouden ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen ja tarkoituksenmukainen 

lisääminen. Metsänkäsittelyvaihtoehtojen vaikutukset metsätalouden kannattavuuteen ja metsille 

asetetut muut tavoitteet on otettava huomioon säädöksiä ja suosituksia laadittaessa. 

Metsänomistajan päätöksenteon tueksi tarvitaan aiempaa enemmän tietoa eri 

metsänkäsittelyvaihtoehtojen hyödyistä, muista vaikutuksista ja riskeistä. Tämä tulee ottaa 

huomioon myös metsätaloutta koskevan tutkimuksen painopisteiden suuntaamisessa ja 

metsätaloutta koskevan neuvonnan, koulutuksen ja palvelujen kehittämisessä. 

 

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen -jatkotyöryhmä on aloittanut toimintansa. 

Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys metsälakiin ja sen nojalla annettavaan valtioneuvoston 

asetukseen tehtävistä muutoksista, joiden perusteella valmistellaan tarvittavat hallituksen 

esitykset. Metsälakia ja alemmanasteisia säädöksiä uudistettaessa huomioidaan metsänomistajien 

                                                 
29 Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen. MMM:n julkaisuja 1/2011. 

http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/newfolder_62/5w4Sa6HEu/MMM_julkaisu_2011_1.p

df 
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erilaiset tavoitteet ja metsäpoliittiset linjaukset kestävästä metsien hoidosta ja käytöstä. 

Työryhmän työn on määrä valmistua kesäkuussa 2012.  

 

3.8 Metsätalouden vesiensuojelu 
 
Metsätalouden suurimmat vesistövaikutukset aiheutuvat kunnostusojituksista, uudistushakkuista 

ja niihin liittyvistä maanmuokkauksista sekä lannoituksista. Metsätalouden kuormitus heikentää 

etenkin muutoin puhtaina säilyneiden latvavesien, purojen ja muiden pienvesien tilaa. Metsien 

hoidossa ja hakkuissa otetaan huomioon tärkeät pohjavesialueet eikä vaaranneta pohjavesien 

laatua. 

 

Metsätalouden fosforikuormituksen osuus ihmistoiminnoista aiheutuvasta vesien 

kokonaisravinnekuormituksesta oli vuonna 2008 noin kuusi prosenttia ja typpikuormituksen noin 

4,4 prosenttia. Metsätalouden typpikuormitus on vähentynyt uudisojitusten vähenemisen 

seurauksena. Turvemaiden lannoitus on lisännyt ojitettujen soiden aiheuttamaa 

fosforikuormitusta. 

 

Valtakunnallisessa vesiensuojeluohjelmassa Vesien suojelun suuntaviivat vuoteen 2015 on 

asetettu tavoitteita metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi. Vesiensuojelun 

suuntaviivauslinjauksen toimenpiteitä tarkennetaan ja kohdistetaan vesienhoitosuunnitelmissa. 

Vesienhoitosuunnitelmissa metsätalouden toimenpiteitä ovat pintavalutuskenttien, pohja- ja 

putkipatojen sekä kosteikkojen käytön lisääminen niin kunnostusojituksissa kuin metsätalouden 

eroosiohaittojen torjunnassa (luonnonhoitohankkeet), tehostettu vesiensuojelusuunnittelu, 

urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden koulutus sekä metsänomistajien neuvonta 

vesiensuojelukysymyksissä. 

 

Metsätalouden toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne heikennä pienvesistöjen tilaa ja 

luonnonarvoltaan heikentyneitä pienvesiä on ennallistettava. Vesienhoitosuunnitelmien 

toimeenpanoon liittyen tarkoituksena on laatia pienvesien ennallistamisohjelma, jossa käsitellään 

myös metsätalouden toimenpiteitä.  

 

Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 on asetettu tavoitteet metsätalouden aiheuttaman 

vesistökuormituksen vähentämisestä. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää, 

että laajojen turvetuotanto- ja uudisojitusalueiden ympäristövaikutukset arvioidaan. 

 

Viimeisen 30 vuoden aikana tietämys metsätalouden ympäristökuormituksesta ja sen 

vähentämiskeinoista on merkittävästi lisääntynyt, ja uutta tietoa on otettu laajasti käyttöön.  

Kestävän metsätalouden rahoitussäädöksissä edellytetään, että tuettavien 

vesistövaikutustoimenpiteiden tulee perustua asianmukaisesti tehtyyn suunnitelmaan. 

Kunnostusojitussuunnitelmiin on liitettävä vesiensuojelusuunnitelma. 

 

Yksityismetsätalouden organisaatiot, Metsähallitus ja metsäteollisuusyritykset ovat yhteistyössä 

ympäristöviranomaisten kanssa laatineet ohjeita ja suosituksia vesien- ja maaperän suojelusta 

metsätaloudessa Keski-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana on käynnistymässä 2011 

laajapohjainen kolmevuotinen valtakunnallinen turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun 
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pilottihanke eli TASO -hanke. Hankkeen tavoitteena on tuoda valtakunnallisesti uutta tietoa ja 

käytännön sovellutuksia turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojeluongelmien hallintaan. 

 

Metsäsertifioinnin standardeissa on kiinnitetty huomiota vesiensuojeluun: vesistöjen ja pienvesien 

varrelle on jätettävä maanpintaan rikkomaton suojakaista, luonnontilaisten soiden uudisojituksia 

ei tehdä, kunnostusojitusten yhteydessä laaditaan vesiensuojelusuunnitelma, pohjavesialueilla ei 

käytetä kemiallisia torjunta-aineita eikä lannoitteita ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä 

vältetään muutenkin. 

 

Hakkuissa ja metsänhoitotöissä vesistöjen varteen jätetään yhtenäisiä metsäpeitteen muodostavia 

suojakaistoja, maan muokkauksessa tehdään kaivukatkoja ja lietekuoppia ja hakkuutähteet 

sijoitetaan siten, ettei ravinteita huuhtoudu ojiin tai vesiin. Ajourat sijoitellaan niin, ettei vesiä 

johtavia painumia synny ojien ja pienvesien ylityksissä. 

 

Talousmetsien luonnonhoidon laadun arvioinneissa (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio) on 

vuodesta 1995 lähtien seurattu vesiensuojelun laatua hakkuiden ja maanmuokkauksen yhteydessä 

yksityisten, metsäteollisuusyritysten sekä Metsähallituksen metsissä. Ympäristöhallinto seuraa 

vesistöjen laatua. Suomen ympäristökeskus kokoaa mm. vesistöjen ravinnekuormituksen ja 

luonnonhuuhtoutuman tilastoja. 

 

4 Metsät globaalina ja EU-kysymyksenä 
 

4.1 Rion metsäperiaatteiden, biodiversiteettisopimu ksen, 
ekosysteemilähestymistavan ja kestävän metsätaloude n kytkennät 

 

YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa vuonna 1992 sovittiin ei-oikeudellisesti 

sitovista metsäperiaatteista. Kansallisten metsäohjelmien tarpeellisuus tuotiin ensi kerran esiin 

näissä Rion metsäperiaatteissa. Sen jälkeen niiden merkitystä on korostettu muun muassa 

hallitustenvälisessä metsäpaneelissa (IPF) ja metsäfoorumissa (IFF), YK:n metsäfoorumissa (UNFF) 

ja Euroopan metsäministerikokouksissa (MCPFE). 

 

Euroopan metsäministerikokouksessa Wienissä sovittiin vuonna 2003 kansallisten metsäohjelmien 

eurooppalaiset periaatteet30, joiden mukaan kansalliset metsäohjelmat muodostavat osallistavan, 

kokonaisvaltaisen, sektorien välisen ja jatkuvasti kehittyvän kansallisen ja/tai paikallisen tason 

poliittisten linjausten suunnittelu-, toimeenpano-, seuranta- ja arviointiprosessin, joka parantaa 

metsien kestävän hoidon ja käytön edelleen kehittämistä ja edistää yleisesti kestävää kehitystä. 

Kansallinen metsäohjelma perustuu pitkän aikavälin sitoutumiseen korkealla poliittisella tasolla, 

käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi olemassa olevia voimavaroja ja tukee henkisten, 

inhimillisten ja institutionaalisten voimavarojen kehittämistä metsien kestävän hoidon ja käytön 

alueella. Periaatteet on esitetty tarkemmin 11-kohtaisessa listassa: 

• osallistuminen 

• kokonaisvaltaisuus ja sektorienvälisyys 

                                                 
30 Neljäs ministerikonferenssi metsien suojelemiseksi Euroopassa. Wien 28.-30.4.2003. Päätökset. MMM:n julkaisuja 

12/2004. 



 

 28 

• jatkuvasti kehittyvä pitkän aikavälin prosessi 

• henkisten ja aineellisten voimavarojen vahvistaminen 

• yhdenmukaisuus kansallisen lainsäädännön ja kansallisten menettelytapojen kanssa 

• yhdentäminen kansallisiin kestävän kehityksen strategioihin 

• yhdenmukaisuus kansainvälisten sitoumusten kanssa tunnustamalla metsiin liittyvien 

kansainvälisten aloitteiden ja sopimusten välinen synergia 

• institutionaalinen ja menettelytapojen uudistus 

• ekosysteemilähestymistapa 

• toteutus kumppanuuksien avulla 

• tietoisuuden lisääminen metsäasioista 

 

Rion metsäperiaatteiden lisäksi metsien hoidon kannalta tärkeä kansainvälinen sääntelyperiaate 

on myös Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (Convention on Biological Diversity, 

CBD), josta sovittiin niin ikään YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa vuonna 

1992. Sopimuksen tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen 

kestävän käytön edistäminen sekä biologisten luonnonvarojen käytöstä saatavien hyötyjen 

oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. 

 

Vuonna 2010 Japanissa Nagoyassa pidetty CBD:n 10. osapuolikokous hyväksyi vuoteen 2020 

ulottuvan strategisen suunnitelman31 eli ns. Aichi-tavoitteet, voimavarojen mobilisointistrategian 

sekä geenivarojen saatavuutta ja niistä saatavien hyövyjen tasapuolista jakoa koskevan laillisesti 

sitovan pöytäkirjan. Strateginen suunnitelma käsittää viisi maailmanlaajuista päämäärää ja 20 

tavoitetta, jotka muodostavat joustavan kehikon kansallisille päämäärille ja tavoitteille. 

 

Ekosysteemilähestymistapa32 on biodiversiteettisopimuksen alla vuosina 1995–2004 kehitetty 

näkemys monimuotoisuuden tasapainoisesta huomioon ottamisesta alueiden käytössä. 

Lähestymistavalla edistetään biodiversiteettisopimuksen tavoitteita. Lähestymistapa painottaa 

ekosysteemien rakenteen ja toiminnan säilyttämistä, ihmisille ja luonnolle tärkeiden 

ekosysteemipalveluiden turvaamiseksi. Ekosysteemilähestymistapa on tärkeä keino edistää 

kestävää kehitystä ja vähentää köyhyyttä erityisesti kehitysmaissa. Euroopan 

metsäministerikonferenssi (MCPFE) ja Euroopan ympäristöministeriöiden monimuotoisuutta 

koskeva strategiaprosessi (PEBLDS) ovat yhteisessä selvityksessään todenneet 

ekosysteemilähestymistavan vastaavan metsien osalta kestävää metsätaloutta33. 

 

Kolmantena keskeisenä metsiin vaikuttavana kansainvälisenä normistona on YK:n 

ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UN Framework Convention on Climate Change) sekä sen 

Kioton pöytäkirja. Niissä määritellään sitoumuksia metsien ja muiden ekosysteemien 

hiilivarastojen ja nielujen ylläpitämiseksi. 

  

Kestävä metsätalous (engl. sustainable forest management) on useimmiten suomennettu termillä 

metsien kestävä hoito ja käyttö. Metsien kestävä hoito ja käyttö terminä pitää sisällään myös 

metsien suojelun. Metsien kestävä hoito ja käyttö tarkoittaa metsien ja metsämaiden hoitoa ja 

                                                 
31 http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268 
32 Jäppinen, J-P., Seppälä, J. & Salo, J. 2004: Ekosysteemilähestymistapa biodiversiteetin suojelussa, hoidossa ja 

kestävässä käytössä. Suomen ympäristö 733. 
33 Joint position of the MCPFE and the EfE/PEBLDS on the Pan-European understanding of the linkage between the 

ecosystem approach and sustainable forest management. Geneva − Warsaw, 2006. 
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käyttöä siten, että säilytetään niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky ja 

elinvoimaisuus sekä mahdollisuus toteuttaa nyt ja tulevaisuudessa merkityksellisiä ekologisia, 

taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja paikallisilla, kansallisilla ja maailmanlaajuisilla tasoilla, sekä 

siten, ettei aiheuteta vahinkoa muille ekosysteemeille. 

 

Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit34 ovat vakiintuneet metsätalouden kestävyyden 

arviointi- ja seurantavälineeksi. Kestävälle metsätaloudelle on määritelty 6 kriteeriä, joiden 

perusteella kestävyyttä arvioidaan. Jokaista kriteeriä mitataan useilla määrällisillä ja laadullisilla 

indikaattoreilla (mittareilla). Mittaustulokset kertovat mm. miten eri toimenpiteet vaikuttavat ajan 

mittaan metsätalouden kestävyyteen. Suomessa sovellettavat kriteerit ja indikaattorit pohjautuvat 

kansainvälisesti hyväksyttyihin yleiseurooppalaisiin malleihin. 
 

4.2 Kansainvälinen metsäpolitiikka 
 

Tärkein kansainvälinen metsäpolitiikan areena on YK:n metsäfoorumi (UNFF). Metsäfoorumi on 

jatkoa Rio de Janeiron YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin jälkeen voimistuneelle 

kansainväliselle metsäyhteistyölle. Metsäfoorumin työ käynnistyi vuonna 2001 ja sen tavoitteena 

on edistää maiden poliittista sitoutumista metsien kestävän käytön, hoidon ja suojelun 

edistämiseen sekä luoda hallituksille mahdollisuus kansainvälisen metsäpolitiikan kehittämiseen ja 

metsiä koskevan keskustelun jatkamiseen. Metsäfoorumin tarkoituksena on lisätä myös 

metsäasioita käsittelevien järjestöjen välistä yhteistyötä ja koordinointia sekä lujittaa 

kansainvälistä yhteistyötä kehitys- ja teollisuusmaiden välillä, yli sektorirajojen sekä julkisten ja 

yksityisten tahojen välillä. 

 

Metsäfoorumin toiminta perustuu laajaan osallistumiseen ja avoimuuteen. Foorumin jäsenyyttä ei 

ole rajattu, vaan kaikki maat ovat tasavertaisia jäseniä. Foorumin puitteissa on määritetty 

seuraavat metsiä koskevat globaalit tavoitteet, joihin pyritään vuosina 2008–2015: 

 

Tavoite 1 

Pysäyttää metsien häviäminen kaikkialla maailmassa ja kääntää metsäpinta-ala kasvuun metsien 

kestävällä hoidolla ja käytöllä, johon kuuluu suojelu, ennallistaminen, metsitys ja 

metsänuudistaminen, sekä edistää pyrkimyksiä metsien tilan heikkenemisen estämiseksi. 

 

Tavoite 2 

Lisätä metsiin perustuvia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä, mukaan lukien 

metsistä riippuvaisten ihmisten elinkeinojen parantaminen. 

 

Tavoite 3 

Lisätä kaikkialla maailmassa merkittävästi suojeltujen ja muiden kestävästi hoidettujen ja 

käytettyjen metsien pinta-alaa, sekä kestävästi hoidetuista ja käytetyistä metsistä saatujen 

tuotteiden osuutta. 

 

                                                 
34 Suomen metsät 2011 - Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen. 

http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/newfolder_62/5za66ZT5l/Koko_Suomen_metsat_201

1.pdf 
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Tavoite 4 

Pysäyttää metsien kestävän hoidon ja käytön kehitysyhteistyövarojen väheneminen ja lisätä 

merkittävästi metsien kestävän hoidon ja käytön rahoitusta uusista ja täydentävistä 

rahoituslähteistä metsien kestävän hoidon ja käytön toteuttamiseksi. 

 

Koska metsäkadon torjunta on maailmanlaajuisesti merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen 

torjunnassa, kytkeytyy ilmastopolitiikka läheisesti kansainväliseen metsäpolitiikkaan. 

kehitysmaiden metsäkadosta aiheutuvat kasvihuonekaasut vastaavat arviolta noin 20 % 

maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmastonmuutoksen hillinnässä erityisesti 

kehittyneiden maiden metsät toimivat hiilinieluina, jotka sitovat hiilidioksidia ja täten vähentävät 

ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksia. Metsäkadon vähentämisellä on myös monia muita 

hyötyjä, kuten vesivarantojen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu sekä maaperän eroosion 

ehkäisy. Lisäksi yli miljardi ihmistä, suurin osa kehitysmaiden asukkaita, on joko suorasti tai 

epäsuorasti riippuvaisia metsistä tulonlähteenä. Metsäkadon vähentämisen sisällyttäminen 

ilmastonmuutossopimukseen voi mahdollistaa myös luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 

köyhyyden vähentämisen kehitysmaissa. 

 

Metsäkadon syyt ovat moniselitteiset, ja niihin vaikuttavat muun muassa kehitysmaiden paine 

taloudelliseen kasvuun, maa- ja karjatalouden levittäytyminen metsäalueille, valvonnan puute, 

epäselvä maanomistus, korruptio ja laittomat hakkuut sekä metsäpalot. YK:n 

ilmastosopimusneuvotteluissa on päätetty erityisen metsäinstrumentin perustamisesta. Sen 

kattavuus (metsäkadon hillintä, kestävä metsätalous ja suojelu, metsien hiilivarannon lisääminen) 

on laajapohjainen. Tämän REDD+-instrumentin (Reduced Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation) soveltamista ja vaikuttavuutta on tarkoitus arvioida kansainvälisesti sovittavan 

seurantamenetelmän avulla. 

 

Käynnissä oleva ilmastonmuutos vaikuttaa myös metsien kykyyn sopeutua siihen ja siten metsistä 

riippuvaisten ihmisten toimeentuloon, ruokaturvaan, terveyteen ja köyhyyden vähentämisen 

tavoitteiden toteutumiseen. Kun metsät ovat laajin maaekosysteemi, metsien biologisen 

monimuotoisuuden suojelu ja vahvistaminen on tärkeä osa metsät ja ilmastonmuutos -toimintaa. 

Maiden laatimien omien REDD+-ohjelmien laatiminen, valmiuksien vahvistaminen ja alkuvaiheen 

toimeenpano on tarkoitus rahoittaa etupäässä kehitysyhteistyövaroin. Pitemmällä aikavälillä 

pyritään markkinavetoiseen rahoitukseen, jota julkinen rahoitus jatkossakin tukisi. 

 

EU ja kansainvälinen yhteisö on viimeisten vajaan kymmenen vuoden aikana painottanut 

laittomien hakkuiden ja laittoman puun ja puutuotteiden kaupan vastaisia keinoja (Forest Law 

Enforcement, Governance and Trade, FLEGT). EU toimintaohjelma sovittiin vuonna 2003 ja sen 

pohjalta on neuvoteltu vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia. Vuoden 213 alkupuolella astuu 

voimaan EU:n asetus, jonka mukaan kaikki EU:n markkinoille saapuvan puu ja tuotteiden tulee olla 

peräisin laillisista lähteistä. Suomi on tukenut kansainvälisiä ponnistuksia erityisesti Euroopan 

Metsäinstituutin (European Forest Institute) välityksellä. 

  

YK:n kestävän kehityksen "Rio+20" konferenssi järjestetään kesäkuussa 2012, ja vihreä talous tulee 

varmasti olemaan näkyvässä roolissa konferenssissa. Suomi pitää tärkeänä metsiin liittyvien 

kysymysten johdonmukaista esiintuomista osana kestävää kehitystä ja vihreää taloutta. (Ks. myös 

luku 2.) 
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Euroopan tasolla metsäasioita tarkastellaan nykyisin poliittisen FOREST EUROPE -

metsäministeriprosessin lisäksi kahden YK-järjestön puitteissa: FAO:n Euroopan 

metsätalouskomissiossa ja YK:n Euroopan talouskomission puutavarakomiteassa. Lisäksi Euroopan 

metsäinstituutti (EFI) tuottaa ja kokoaa tutkimustietoa eurooppalaisen metsäpolitiikan tueksi. 

 

Oslon FOREST EUROPE -ministerikonferenssissa kesäkuussa 2011 päätettiin käynnistää Euroopan 

metsäsopimusneuvottelut vielä vuoden 2011 aikana. Euroopan metsäsopimuksen on ajateltu 

voivan toimia kokoavana kehyksenä eri toimijoille ja sen lisäarvona voisi olla kokonaisvaltaisempi 

ja tehokkaampi tapa metsäasioiden tarkastelulle.  

 

FAO ja YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) laativat yhdessä metsäsektorille vihreän talouden 

toimintaohjelmaa (Action Plan for the Forest Sector in a Green Economy). Toimintaohjelmalla 

pyritään vahvistamaan metsäsektorin roolia vihreässä taloudessa UNECE:n alueella, ja se 

hyväksyttiin lokakuussa 2011. (Ks. myös luku 2.) 
 

4.3 Metsäasiat Euroopan unionissa 
 

Metsäpolitiikasta päätetään EU-maissa kansallisesti. Tästä huolimatta EU-lainsäädännössä on 

monia metsäsektoriin suoraan tai epäsuorasti vaikuttavia säädöksiä ja politiikkoja. Viime vuosina 

kehityskulku on ollut sellainen, että metsäsektori on nykyään EU-politiikan ytimessä. Energia- ja 

ilmastopolitiikan nousu, ja toisaalta Eurooppa 2020 -strategian – joka on EU:n johtava strategia 

älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun prioriteetteineen – toimeenpano merkitsee paljon 

metsäsektoriin suoraan vaikuttavaa uutta lainsäädäntöä ja politiikkaa, mm. EU:n 

biotalousstrategia. Metsäasioita käsitellään usean pääosaston alaisessa työssä ja koordinaatio on 

usein puutteellista. Eri pääosastojen kiinnostus ja resursointi metsäkysymyksien hoitoon vaihtelee. 

Parlamentin asema metsäasioiden käsittelyssä on myös Lissabonin sopimuksen myötä 

vahvistunut. 

 

EU osallistuu kansainvälisten ympäristö- ja muiden metsiä käsittelevien sopimusten neuvotteluihin 

ja toimeenpanoon kunkin sopimusprosessin omista lähtökohdista käsin. EU on pyrkinyt osaltaan 

toteuttamaan kansainvälisiä politiikkoja laatimalla itseään koskevia sääntelyä tai toimintamalleja, 

jotka vaikuttavat metsäsektorin toimintamahdollisuuksiin Euroopassa. EU:n oma toiminta ei 

kuitenkaan välttämättä ole riittävää globaalin ongelman ratkaisemiseksi. Kokonaisvaltaisen 

näkemyksen puute kansainvälisistä metsäkysymyksistä estää myös proaktiivisen ja yhdenmukaisen 

vaikuttamisen kansainvälisten metsäasioiden käsittelyyn. 

 

Metsäasioiden koordinaatiota on pyritty parantamaan vuonna 1998 valmistuneen EU:n 

metsästrategian sekä EU:n metsätoimintaohjelman 2007–2011 avulla. Aktiivisesta 

toimeenpanosta huolimatta nämä eivät ole kuitenkaan poistaneet metsäasioiden käsittelyn 

hajanaisuutta. Metsätoimintaohjelmasta tehtiin arviointi vuonna 2009, ja metsästrategian jatkon 

osalta suositeltiin kokonaisvaltaisempaa otetta metsäasioihin ja muiden sektoreiden metsiin 

vaikuttaviin politiikkoihin. Toisaalta myös todettiin, että EU:n roolia kansainvälisissä metsäasioissa 

tulisi vahvistaa ja ne tulisi kytkeä osaksi EU:n metsästrategiaa. Tutkimustiedon roolia politiikan 

valmistelussa ja toimeenpanossa tulisi vahvistaa, ja strategian tulisi olla nykyistä joustavampi 

ottamaan huomioon uudet haasteet. 
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Suomi on aktiivisesti puhunut EU:n metsästrategian uudistamisen puolesta, ja toivonut, että 

strategia olisi mahdollisimman kokonaisvaltainen ja kattaisi koko metsäsektorin arvoketjun aina 

metsästä valmiisiin tuotteisiin asti. Metsäasioissa toimivallan tulee edelleen pysyä jäsenmailla, 

mutta yhteistyötä jäsenmaiden kanssa voidaan edelleen parantaa. Suomen näkemykset ovat hyvin 

linjassa Metsätoimintaohjelman arvioinnin suositusten kanssa. Strategian uudistustyö käynnistyi 

kesällä 2011, ja työhön nimetty strategiatyöryhmä saa valmiiksi ehdotuksensa kesäkuussa 2012. 

Uusi strategia on tarkoitus saada poliittisesti hyväksyttyä vielä vuoden 2013 alkupuolella. 

 

4.4 Kehitysyhteistyö ja muu kahdenvälinen yhteistyö  
 

Kestävällä metsätaloudella voidaan vähentää köyhyyttä ja sen avulla tuetaan usean kansainvälisen 

kehitystavoitteen ja YK:n ympäristösopimuksen toteutumista. Suomella ja kehitysmailla on 

yhteisiä tavoitteita metsien kestävän hoidon ja käytön edistämiseksi. Metsillä on merkittävä rooli 

kehitysmaissa, sillä puun lisäksi metsät tuottavat ruokaa, lääkekasveja ja bioenergiaa sekä 

tarjoavat ansiotuloja ja työllisyyttä. Metsät ovat alkuperäiskansojen elinympäristöjä, mutta niillä 

on kulttuurinen, terveydellinen ja virkistyksellinen vaikutus kaikille paikallisille asukkaille. Metsät 

ylläpitävät ekosysteemien toimintoja, toimivat hiilinieluna ja edistävät biodiversiteetin, maaperän 

ja valuma-alueiden suojelua. 

 

Vuonna 2009 valmistunut Kehityspoliittinen metsälinjaus ohjaa Suomen kehityspoliittisen 

ohjelman toimeenpanoa metsien osalta. Suomi tukee kumppanimaitaan ja kansainvälisiä 

metsäpolitiikan prosesseja vahvistamalla metsäsektorin merkitystä ilmastonmuutoksen 

torjunnassa ja siihen sopeutumisessa, tukemalla kansallisia metsäohjelmia ja metsien roolin 

huomioon ottamista kansallisessa maaseutu-, maankäyttö- ja maatalouspolitiikassa sekä 

keskittämällä kehitysyhteistyötä ja muodostamalla strategisia kumppanuuksia tutkimus- ja 

kehityslaitosten kanssa. 

 

Suomi pyrkii jatkossakin hyödyntämään osaamistaan ja keskittämään metsäalan yhteistyönsä 

suomalaisen lisäarvon tuottamiseen kansainvälisissä metsä- ja ympäristöpolitiikan ja 

metsäsektorin kehittämisprosesseissa. Tavoitteena on kestävän metsätalouden edellytyksien 

vahvistaminen ja siten oikeudenmukainen taloudellinen kasvu, köyhyyden vähentäminen sekä 

ympäristöuhkien torjunta. 

 

Sektorien välisen yhteistyön muodot ja avun instrumentit ylipäätään pyritään valitsemaan niin, 

että monenkeskisessä ja kahdenvälisessä metsäyhteistyössä yhdistetään perinteisiä hallinnon 

sektoreita (maaseutukehitys, maatalous, opetus, energia, ympäristö, vesi, kauppa, 

luonnonkatastrofit) ja kehitysyhteistyön instrumentteja (budjetti- ja sektorituki, tekninen apu, 

institutionaalinen yhteistyö, kansalaisjärjestöjen yhteistyö, tutkimus- ja koulutusyhteistyön 

ohjelmat ja tuki kestävien rahoitusmekanismien kehittämiseen) kansallisten, alueellisten ja 

kansainvälisten tarpeiden mukaisesti. Avoin tiedonjako ja sitä tukevat teknologiset sovellukset ja 

kansalliset politiikat ovat tärkeä osa metsäsektorin yhteistyötä. 

 

Uuden kehityspoliittisen ohjelman valmistelu ulkoasiainministeriön johdolla on parhaillaan 

käynnissä. Muiden kuin kehitysmaiden kanssa harjoitettavassa kahdenvälisessä metsäyhteistyössä 

pääpaino on kestävän metsätalouden edistämisessä. Suomen merkittävin kumppanimaa on 

Venäjä. 


