
 
  

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) 
valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita koskeva hankehaku 
 
 

Maa- ja metsätalousministeriö julistaa avoimen haun hanke-esityksille, jotka tukevat Etelä-
Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (2008–2025) METSOn toteutusta ja 
toimenpiteiden kehittämistä talousmetsien monimuotoisuuden turvaamisen osalta. 
 
 
1. Hankehaun painopisteet 

 
Hanke-esityksiä toivotaan erityisesti seuraavista talousmetsien monimuotoisuutta edistävistä 
aihepiireistä: 
 

 Monimuotoinen metsä ekosysteemipalveluiden tuottajana 
 
Hankkeissa tulisi keskittyä ekosysteemipalveluihin, kuten keräilytuotteisiin, riistaan, 
luontomatkailuun ja/tai hyvinvointipalveluihin, pohjautuvien elinkeinojen kehittämiseen 
monimuotoisuutta lisäävillä ja/tai turvaavilla metsän- ja luonnonhoidon keinoilla. Pääpaino on 
muihin kuin puuntuotannollisiin ekosysteemipalveluihin perustuvan elinkeinotoiminnan 
kehittämisessä. Hankkeisiin toivotaan mukaan yrityksiä ja/tai elinkeinonharjoittajia sekä 
yksityismetsänomistajia. 
 

 Luonnonhoidon keinovalikoiman parempi kohdentaminen ja monimuotoisuusvaikutusten 
tehostaminen 
 
Hankkeissa tulisi pyrkiä luonnonhoidon ja -suojelun eri keinojen yhtäaikaiseen tarkasteluun 
monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä toimijoiden parempaan yhteistyöhön. Hankkeissa voidaan 
esimerkiksi edistää metsien monimuotoisuuden turvaamista vesiensuojelun yhteydessä. Hankkeet 
voivat myös keskittyä erilaisista elinympäristöistä koostuvien aluekokonaisuuksien 
monimuotoisuuden turvaamiseen monipuolisin luonnon- ja metsänhoidon keinoin.    
 

 Aikaisemmissa kehittämis- ja verkostohankkeissa tunnistettujen hyvien käytäntöjen 
levittäminen 

 
Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat rahoittaneet valtakunnallisia 
luonnonhoidon kehittämishankkeita ja yhteistoimintaverkostoja METSO-ohjelman puitteissa jo 
useita vuosia. Hankkeissa on tuotettu tiedotus- ja koulutusmateriaalia ja tunnistettu monia toimivia 
käytäntöjä. Nyt valittavissa hankkeissa tulisi jalkauttaa kertynyttä tietoa tai jalostaa sitä 
valtakunnallisiksi käytännön toimintamalleiksi. Toimivia käytäntöjä voidaan myös testata uusissa 
ympäristöissä tai yhteistyössä uusien toimijoiden kanssa. 

  
 
 



 
  

2. Hankkeiden valinta 
 

Hankkeiden valintaperusteet ovat seuraavat: 
 

- Hakemuksen vastaavuus hankehaun painopisteisiin 
- Työn toteutettavuus (mm. aikataulu, hinta) 
- Yhteistyökumppanit ja verkostoituminen 
- Tulosten sovellettavuus käytäntöön ja viestintä 
- Tulosten valtakunnallinen sovellettavuus METSO-ohjelmassa 

 
Hakijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta, mutta sen sisällyttäminen hankkeeseen katsotaan 
eduksi. 
 
3. Hankkeiden rahoitus, koko ja kesto 
 
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamiin valtakunnallisiin luonnonhoidon 
kehittämishankkeisiin on käytettävissä yhteensä noin 300 000 euroa vuosittain. Tästä hausta 
rahoitetaan 2–4 hanketta, joita maa- ja metsätalousministeriö varautuu rahoittamaan myös 
vuosina 2018–2019, mikäli valtion talousarviossa osoitetaan tarvittavat määrärahat. Rahoituksesta 
on mahdollista kohdistaa osa luonnonhoitotoimenpiteiden käytännön toteutukseen. 
 
4. Hakemisen aikataulu ja lomake 

 
Maa- ja metsätalousministeriön lomakkeelle laaditut hakemukset pyydetään toimittamaan 
sähköisesti viimeistään 30.12.2016 klo 16.15 maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon, 
kirjaamo@mmm.fi. Hakemus liitteineen voidaan toimittaa myös osoitteeseen Maa- ja 
metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Kuoreen merkitään tunnus 
”Valtakunnalliset hankkeet 2016”. 
 
Hakulomake on saatavissa osoitteesta: 
http://mmm.fi/documents/1410837/2180557/Hankehakemuslomake.xls/5003133e-ef56-4bf9-
a43b-86184351953d 
 
Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan helmikuussa 2017. Maa- ja metsätalousministeriö pidättää 
oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta. Hankkeita voidaan rahoittaa myös haettua 
pienemmällä summalla. 
 
5. Lisätietoja 

 
Projektipäällikkö Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 6722 751, 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 
 
Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 7210 687, 
etunimi.sukunimi@mmm.fi 
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