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Metsäpolitiikan nykyinen kehys

KÄRKIHANKKEET

HALLITUSOHJELMAN MUUT 
LINJAUKSET 

BAU
business as usual

 Hallitusohjelma asettaa Kansallisen 
metsästrategian ohella 
metsäpolitiikan keskeiset tavoitteet 
ja toimenpiteet. 

 Molemmissa on kirjattu selkeä 
tahtotila metsäalan kasvulle.

 Kasvu ei synny ilman 
tuotannontekijöitä. Yksi näistä on 
työvoiman saatavuus ja 
osaaminen. Metsäala tarvitsee 
sekä uutta että ”vanhaa” 
osaamista. 



METSÄSTRATEGIAN VISIO JA STRATEGISET TAVOITTEET

OSAAMINEN,
T&K

KASVU, UUDET INNO-
VATIIVISET LIIKE-
TOIMINNOT

RAAKA-AINEIDEN 
SAATAVUUS

EU JA KANSAIN-
VÄLINEN METSÄ-
POLITIIKKA

ASIAKASLÄHTÖINEN, 
JOUSTAVA  JA 
VAIKUTTAVA  HALLINTO

AKTIIVINEN JA YRITYSMÄINEN 
METSÄTALOUS

BIODIVERSITEETTI, EKOLOGINEN 
JA SOSIAALINEN KESTÄVYYS



METSÄSTRATEGIAN KESKEISET MITTARIT

T&K –RAHOITUS,
INVESTOINNIT,
KOULUTUKSEN 
VETOVOIMA

ARVONLISÄYS
LIIKEVAIHTO
PUUPOHJAISEN 
ENERGIAN OSUUS

PUUSTON KASVU,
KORJUUMÄÄRÄ,
INFRARAHOITUS

EU JA KV 
-VAIKUTTAMINEN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS,
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA 
METSÄVARATIETO

TILAKOKO,
SIJOITUSTUOTTO,
TAIMIKONHOITO

KUOLLUT PUUSTO,
METSO-PINTA-ALAT
HIILINIELUT
KIINTOAINEKUORMITUS
VIRKISTYSKÄYTTÖ



Nykyinen hallitusohjelma ja metsästrategian hankkeet

 Hallitusohjelmassa linjataan, että toteutetaan kansallista 
metsästrategiaa. 

 Kansallisen metsästrategian hankkeet:
• A. Tulevaisuuden metsätieto ja sähköiset palvelut
• B. Metsäalaa tukeva kaavoitus
• C. Uudistuva metsäalan tilastointi
• D. Aktiivisen metsätalouden, puun markkinoille tulon ja 

metsänomistusrakenteen kehittäminen
• E. Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä ja resurssitehokas metsänhoito
• F. Metsäalan tutkimusstrategia
• G. Metsäalan liikenneinfrastruktuuri
• H. Uudet työelämän ja koulutuksen yhteistyön toimintamallit
• I. Talousmetsien luonnonhoito
• J. Muut kuin puuntuotannolliset ekosysteemipalvelut – turvaaminen ja 

markkinoiden kehittyminen
• K. Suomalaisten metsien arvostus



H. Uudet työelämän ja koulutuksen yhteistyön 
toimintamallit

 Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut metsäalan koulutuksen 
laatua, koulutuksessa saavutettuja oppimistuloksia ja niiden 
työelämävastaavuutta mittaavan laatumittariston kehittämistä.

 Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut selvitystyötä, jossa 
kartoitetaan metsäalan henkilöstön lisä-, täydennys - ja 
muuntokoulutustarpeet ja selvitetään ei-tutkintotavoitteinen muunto- ja 
täydennyskoulutus tarjoama. Lisäksi analysoidaan oppilaitosten ja 
työelämän välinen nykyinen yhteistyö ja sen muodot.

 Metsäkoulutus Ry:n toiminnan tavoitteet ja toiminta tukevat myös 
metsästrategian tavoitteita koulutuksen ja osaamisen osalta.

 Metsäalan VOSE (OPH)
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Kansallisen metsästrategian päivitys 

 Metsästrategia katsotaan edelleen tarpeelliseksi
työkaluksi metsäpolitiikan ohjaukseen,
toimenpiteiden priorisointiin ja yhteiseen kehittämi-
seen.

 Yhteiselle kehittämiselle on edelleen 
tarvetta. Yhteisen kehittämisen suurin 
haaste lienee merkittävien edistysaskelien 
ottaminen niin sanottuina parempina aikoina.

 Vaikka toimintaympäristö muuttuu, 
kansallinen metsästrategia ja sen 
tavoitteet ovat edelleen relevantteja. 

 Metsäneuvoston päätös 14.3.2018:
Metsästrategia päivitetään ja päivityksen painopiste
hankesalkun uudistamiseen.



Ehdotus hankesalkuksi 
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Hanke-ehdotus, osaaminen ja koulutus

Strateginen hanke Hankkeen tavoite

H. Osaaminen ja koulutus

Vastuu: MMM, OKM

Muut toimijat: Opetushallitus, 
Koulutuksen järjestäjät, alan 
yritykset ja järjestöt, Metsäkoulutus 
ry, TTS, Luke, SMK

Hankkeen myötä tutkimuksen, elinkeinoelämän ja 
koulutuksen yhteistyö syventyy, mikä auttaa 
osaamisen turvaamisessa niin metsäalan 
ammattilaisten kuin opiskelijoiden keskuudessa. 
Nykyistä voimakkaampi panostus paikkatiedon, 
puutekniikan, talousmetsien luonnonhoidon, 
vesiensuojelun, suometsänhoidon ja
metsätieverkostoon sekä metsien muiden 
käyttömuotojen liittyvään osaamiseen ja 
koulutukseen vähentää toiminnassa havaittuja 
pullonkauloja. Uusia epämuodollisia tapoja oppia 
hyödynnetään osaamistarpeiden lisääntyessä. 
Edellytykset koulutuksen työssäoppimisen
lisäämiseksi paranevat etenkin PK-yrityksissä. 



Hanke-ehdotus, osaaminen ja koulutus

 Tutkimuksen, elinkeinoelämän ja koulutuksen yhteistyö!

 Osaamista vahvistetaan sekä täydennyskoulutuksella että 
koulutussisältöjen muutosten kautta priorisoiduissa teemoissa.

 Koulutuksen ja osaamisen laadullista ja määrällistä 
työelämävastaavuutta seurataan ja seurannan tuloksiin vastataan 
oppilaitoksissa. 

 Kehitetään muun muassa ammatillisen koulutuksen 
oppimisympäristöjä ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen edellytyksiä 
etenkin PK-yrityksissä toisen asteen koulutusreformin ja metsäalan 
uudistumisen tueksi. 

 Kehitetään ja viedään käytäntöön toimintamalleja nuorten 
innostamiseksi metsäalalle.

 Järjestetään TET-viikkojen koordinaatio niin, että nuoret löytävät 
metsäalan työpaikat TET-paikkoja hakiessaan.



Metsäpolitiikkaa tehdään yhdessä!
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