METSÄPOLITIIKAN
AJANKOHTAISKATSAUS
Strategiat ja ohjelmat
Kansallinen metsästrategia
Kansallinen metsästrategia 2025 sisältää Suomen
metsäpolitiikan keskeiset linjaukset. Strategiassa
tavoitellaan kilpailukykyistä toimintaympäristöä
metsiin perustuville liiketoiminnoille, metsäalan
ja sen rakenteiden uudistumista ja
monipuolistumista sekä metsien aktiivista,
taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävää ja monipuolista käyttöä.
Metsästrategian linjaamaa metsien kestävää ja
monipuolista hoitoa ja käyttöä edistetään
kahdeksan hankekokonaisuuden avulla.
Maakuntatason tavoitteet ja kehittämistarpeet
on kirjattu alueellisiin metsäohjelmiin.
Voimassaoleva Kansallinen metsästrategia 2025
hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä
vuonna 2015. Päivitetty metsästrategia
hyväksyttiin helmikuussa 2019. Uuden
metsästrategian valmistelu on käynnistynyt.
Metsästrategia uudistetaan vuoden 2022 aikana.

Maankäyttösektorin
ilmastosuunnitelma
Maankäyttösektorille laaditaan vuonna 2021
ilmastosuunnitelma, jonka avulla
maankäyttösektori kytketään entistä tiiviimmin
osaksi kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan
suunnittelua ja toimeenpanoa. Ilmastokestävän
metsätalouden osalta tavoitteena on ylläpitää ja
vahvistaa metsien hiilinieluja huolehtimalla
metsien hoidosta, kasvukyvystä ja terveydestä
sekä edistämällä monipuolisia metsien kasvatusja käsittelytapoja. Metsäpinta-alaa pyritään
lisäämään mm. joutoalueita metsittämällä ja
metsäkatoa vähentämällä. Tavoitteena on edistää
myös pitkään hiiltä varastoivien puutuotteiden
käyttöä. Maankäyttösektorin ilmastotoimia
edistetään myös nykyisillä ohjaus- ja
kannustejärjestelmillä. Suunnitelman laadintaan
nimetty työryhmä aloitti toimintansa
maaliskuussa 2020.
Lisätietoja ohjelmasta:
https://mmm.fi/maankayttosektorinilmastosuunnitelma/maankayttosektorinilmastosuunnitelman-laatiminen

Lisätietoja strategiasta: https://mmm.fi/kms

Biotalousstrategia (TEM)
Hankkeet: https://mmm.fi/metsat/strategiat-jaohjelmat/kansallinen-metsastrategia/strategisethankkeet

Suomen biotalousstrategia pyrkii edistämään
uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien uusien
tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, minkä
avulla tuetaan talouskasvua, työllisyyttä ja
Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.
Strategian päämäärä on luoda Suomeen
kilpailukykyisen biotalouden toimintaympäristö,
uutta liiketoimintaa biotaloudesta, vahva
osaamisperusta alalle, sekä varmistaa
biomassojen käytettävyys ja kestävä käyttö.
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Suomen biotalousstrategia hyväksyttiin vuonna
2014. Strategian päivitystyö käynnistettiin
syksyllä 2020 laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja
sen odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2021.
Lisätietoja strategiasta:
https://mmm.fi/metsat/strategiat-jaohjelmat/suomen-biotalousstrategia
Hankkeet: https://mmm.fi/biotalous/hankkeet

METSO – Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuuden
toimintaohjelma
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden
toimintaohjelman METSO 2008–2025 tavoitteena
on lisätä metsien suojelua vapaaehtoisin keinoin.
Ohjelma täydentää Kansallista metsästrategiaa
ekologiseen kestävyyteen liittyvissä tavoitteissa.
Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten
luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja
vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden
suotuisa kehitys. Ohjelman aikana pyritään
rauhoittamaan yhteensä 96 000 hehtaaria
metsämaata vuoteen 2025 mennessä, minkä
lisäksi ympäristötuella ja luonnonhoitohankkeilla
turvataan 82 000 hehtaaria talousmetsien
luontokohteita.

Ilmasto- ja energiastrategia (TEM)
Suomi on asettanut tavoitteeksi nostaa vuoteen
2030 mennessä uusiutuvan energian osuuden yli
50 prosenttiin loppukulutuksesta,
energiaomavaraisuuden kasvattamisen yli 55
prosenttiin, Suomeen tuodun öljyn kotimaisen
käytön puolittamisen sekä uusiutuvien
polttoaineiden osuuden nostamisen.
Metsäsektoria ilmasto- ja energiastrategiassa
koskevat sekä hiilinieluja että uusiutuvan
energian lisäämistä koskeva linjaukset.
Viimeisin kansallinen ilmasto- ja energiastrategia
on laadittu 2016 ja TEM on käynnistänyt uuden
strategian valmistelun huhtikuussa 2020.
Strategia annetaan selontekona eduskunnalle
syksyllä 2021. Strategian valmistelun taustalla
ovat erityisesti EU:n vuodelle 2030 asettamien
ilmasto- ja energiatavoitteet ja hallitusohjelman
hiilineutraalius 2035 -tavoite. Strategia
valmistellaan koordinoidusti Keskipitkän aikavälin
ilmastosuunnitelman kanssa, jossa määritellään
EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolisen ns.
taakanjakosektorin uudet politiikkatoimet.
Strategian valmisteluun liittyen teollisuudenalat
ovat valmistelleet tiekarttoja.
Lisätietoja strategian valmistelusta:
https://tem.fi/ilmasto-ja-energiastrategia

Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman kesäkuussa
2014 ja se jatkuu ainakin vuoteen 2025.
Lisätietoja ohjelmasta:
https://mmm.fi/metso-ohjelma
http://www.metsonpolku.fi/fi-FI
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Kiertotalouden strateginen
ohjelma (YM)

Ohjaavat toimet

Suomen strategisen kiertotalouden
edistämisohjelma julkaistiin tammikuussa 2021.
Ohjelman tavoitteena on muutos, jolla
kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta
vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on hillitä
luonnonvarojen ylikulutusta, ilmastonmuutosta ja
luonnon köyhtymistä sekä vahvistaa taloutta ja
työllisyyttä. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja
mittarit, määritellään tarvittavat toimet ja
varataan resurssit kiertotalouden edistämiseksi ja
systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Metsänhoidon suositukset

Lisätietoja ohjelmasta:
https://ym.fi/kiertotalousohjelma

Lainsäädännön päivitystyö
Metsätuholaki
Hallituksen esitys metsätuholain muutoksista
annettiin eduskunnalle 30.9.2021.
Ehdotuksen tavoitteena on päivittää
metsätuholaki vastaamaan muuttuvan
ympäristön vaatimuksia metsätuhoriskien
vähentämiseksi. Keskeiset muutoskohdat
koskevat kirjanpainajan torjuntaa, juurikäävän
torjuntaa turvemaiden männiköissä sekä
toimijoiden omavalvontavelvoitteen
laajentamista. Lisäksi tavoitteena on lieventää
mäntypinoja koskevaa poistovelvoitetta.

Metsänhoidon suositukset ovat ohjeistus
metsänhoidon perusteista ja menetelmistä. Ne
kokoavat parhaat keinot ja vaihtoehdot
suomalaisen metsän kestävään hoitoon.
Suositukset tarjoavat metsänomistajalle
perusteita metsänhoidon ja -käytön valintoihin.
Niiden tavoitteena on neuvoa ja kannustaa
metsänomistajia hoitamaan metsiään hyvin.
Suositusten noudattaminen on vapaaehtoista.
Vapaaehtoisuudesta huolimatta metsänhoidon
suositukset ovat laajasti käytössä suomalaisessa
metsätaloudessa.
Suosituksia päivitetään säännöllisesti yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa. Parhaillaan työstettävänä
on ilmastokestävyyden lisääminen kiinteäksi
osaksi metsänhoidon suosituksia. Ruotsinkieliset
suositukset – Rekommendationer för skogsvård –
julkaistaan syksyllä 2021 osaksi digitaalisia
metsänhoidon suosituksia. Myös
harvennusmalleja kehitetään dynaamisiksi.
Lisätietoja:
https://tapio.fi/metsanhoidon-suositukset/
https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsatalou
den-kestavyys/metsanhoitosuositukset
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Tukijärjestelmät
Tukea kestävän metsätalouden
harjoittamiseen (KEMERA)

Tukea joutoalueiden
metsittämiseen

Voimassa? 2015-2023
Kenelle? Yksityiselle metsänomistajalle
Mihin tukea saa? Nuoren metsän hoitoon,
taimikon varhaishoitoon, metsän
terveyslannoitukseen, suometsän hoitoon sekä
metsäteiden tekemiseen ja perusparannukseen.
Lisäksi mahdollisuus tukeen metsäluonnon
hoitohankkeisiin ja ympäristötukisopimuksiin.
Mistä tukea haetaan? Metsäkeskukselta

Voimassa? 2021-2023
Kenelle? Yksityisille maanomistajille.
Mihin tukea saa? Joutoalueiden, kuten
maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden
peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden
metsittämiseen.
Mistä tukea haetaan? Metsäkeskuksesta
Ajankohtaista: Joutoalueiden metsitystuki on uusi
tukijärjestelmä, joka tuli voimaan vuoden 2021
alusta ja tukien haku avautui maaliskuussa 2021.

Lisätietoja:
https://mmm.fi/kestavan-metsataloudenrahoituslain-kemera-muutosten-valmistelu

Lisätietoja:
https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-jailmastonmuutos/joutoalueiden-metsitys

Tukea metsien suojeluun
(METSO)
Voimassa? 2014-2025
Kenelle? Yksityisille metsänomistajille.
Mihin tukea saa? Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuuden suojeluun, suojelemalla
metsää joko määräaikaisesti tai pysyvästi tai
toteuttamalla luonnonhoitotöitä (mm. kasvutilan
lisääminen lehtometsän jalopuille ja
lehtopensaille, valoaukkojen lisääminen
harjulajistolle, kunttakerroksen poisto harjun
rinteestä, lähteiden ennallistaminen,
elinympäristöjen luonti palo- ja kulolajistolle).
Suojeltavien metsien tulee olla luonnonarvoiltaan
monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä
erityisen arvokkaita.
Mistä tukea haetaan? ELY-keskukselta
Lisätietoja: https://www.metsonpolku.fi/fi-FI
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