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Metsiä käytetään aktiivisesti, 

kestävästi ja monipuolisesti

Metsät ovat yhtä aikaa paikka ja resurssi, 
elannon ja hyvinvoinnin lähde, arvokas osa 

luontoa ja merkittävä luonnonvara. 

Metsät herättävät kiinnostusta, mielipiteitä, 
keskustelua ja tunteita. Siksi metsiä 

koskevassa päätöksenteossa tarvitaan 
kuuntelua, ymmärrystä, erilaisten 

metsäsuhteiden arvostusta ja 
yhteensovittamisen kykyä.

(KMS 2025) 

• Tavoitteiden yhteensovittaminen mahdollistaa metsistä 
saatavan hyvinvoinnin lisäämisen.

• Aktiivinen, resurssitehokas ja kestävä metsätalous luo 
perustan metsäbiotalouden kehittymiselle. 

• Metsänomistajia tulee kannustaa huolehtimaan 
omaisuudestaan ja tekemään aktiivisia, omiin 
tavoitteisiinsa perustuvia valintoja. 

• Aktiiviset päätökset lisäävät metsänomistajien 
ansaintamahdollisuuksia ja luovat kysyntää 
metsänomistajia palveleville yrityksille.

• Vahvistetaan metsien kasvukykyä ja luonnon 
monimuotoisuutta, vesiensuojelua ja ilmastokestävyyttä 

• Talousmetsien luonnonhoito on valtavirtaistettava ja 
saatava osaksi jokapäiväistä metsänhoitoa. 

KMS 2025
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Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille
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Visio

Kansallinen metsästrategia 2035 – Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille

Päämäärät

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle 

2. Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä 

3. Vahvistamme metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä   

4. Vahvistamme tiedolla johtamista ja osaamista metsäalalla

Metsäneuvosto hyväksyi kokouksessa 15.3.2022 metsäneuvoston työvaliokunnan esityksen vuoteen 2035 ulottuvan kansallisen 

metsästrategian visioksi ja päämääriksi.
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Ilmastopolitiikkaa 

ja kestävää 

kehitystä

• Kunnianhimoinen, johdonmukainen 
ja ennakoitava ilmastopolitiikka luo 
vakaan investointiympäristön, mikä 
on mahdollisuus suomalaisille 
yrityksille ja työllisyydelle.

• Luonnonvarojen käyttö on 
suhteutettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin. 

• Suomen metsät ja niiden kestävä 
käyttö ovat tärkeä osa 
ilmastonmuutoksen vastaista työtä, 
eivät ongelmien lähde.



Terveet ja hyvin kasvavat 

metsät sitovat paljon hiiltä
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Hallituksen tavoitteena on lisätä hiilen sidontaa
• huolehtimalla metsien hoidosta, kasvukyvystä ja terveydestä

• edistämällä metsitystä ja vähentämällä metsäkatoa

• vähentämällä soiden ja turvemaiden päästöjä

• hoitamalla suometsiä ilmastokestävästi

• kehittämällä ohjauskeinoja ja kannustimia metsien ja 
maaperän hiilinielujen  ja -varastojen vahvistamiseksi

• muilla maankäyttösektorin ilmastotoimilla.

Metsänhoidon suositukset vievät käytäntöön 
ilmastokestävää metsänhoitoa.



Hiilineutraali ja luonnon 

monimuotoisuuden turvaava Suomi

• METSO- ja HELMI-ohjelmat

• Talousmetsien luonnonhoidon edistäminen

• Metsähallituksen luontokohteiden korjausvelkaa vähentäminen

• Kansallispuistoverkoston laajentaminen 

• Jatkuvan kasvatuksen menetelmien edistäminen myös 

Metsähallituksen mailla
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Metsänhoidon suositukset 

metsäpolitiikan toteutuksessa

• Suosituksilla on tärkeä rooli uuden tiedon koonnissa ja uusien toimintatapojen 

käyttöönotossa

• Metsänhoidon suositukset kokoavat parhaita käytäntöjä ja vaihtoehtoja 

moniarvoiseen metsien hyödyntämiseen 

• Suositukset tarjoavat tukea omien tavoitteiden painottamiseen ja vaihtoehtoja 

päätöksenteon eri tasoille

• Perustuvat pitkäjänteiseen tutkimukseen ja hyvään käytännön kokemukseen

• Laadinnan laajapohjaisella yhteistyöllä varmistetaan, että suositukset ovat 

neutraaleja ja luotettavia

• Suosituksien avulla viedään käytäntöön uutta ja luotettavaa tutkimustietoa
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Metsätoimijoiden muutosvalmentaja

• Metsätalouden käsite laajenee.

• Mennään kohti ekosysteemipalveluiden tuottamista, jossa 
puuntuottaminen on vain yksi taloudellinen tapa hyödyntää metsää. 

• Ammattilaisen tulee hallita relevantit vaihtoehdot ja osata kuvata niiden 
vaikutuksia talouteen, luontoon, hiilensidontaan ja -varastointiin, 
virkistykseen…

• Suositusten avulla omistaja voi tehdä kohteelle sopivia päätöksiä 
joustavasti omien arvostustensa pohjalta.

• Metsänhoidon suositukset ovat osa metsien käytön kokonaiskestävyyteen 
tähtäävän Suomen kansallisen metsästrategian toteuttamista.
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Metsäsektorin 

menestystekijät

• Kestävä ja vastuullinen toiminta

• Terveet, kasvavat ja monimuotoiset metsät

• Toimivat hiilinielut

• Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen, ml. 
puurakentaminen

• Laadukas tutkimus ja kehittäminen sekä avoin, 
kattava ja ajantasainen metsätieto

• Uudet tuotteet ja palvelut 

• Osaavat ihmiset
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Kiitos mielenkiinnosta!




