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Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) 
yhteistoimintaverkostojen hankehaku 

 
 

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö avaavat haun valtakunnallisille metsien 
monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostohankkeille. Verkostohankkeissa sovitetaan yhteen 
metsien suojelua, hoitoa ja muuta käyttöä. Verkostoissa voi olla mukana esimerkiksi 
metsänomistajia, ELY-keskus, Suomen metsäkeskus, yrityksiä, järjestöjä sekä muita toimijoita. Nyt 
käynnistettävillä hankkeilla halutaan kehittää alueellisia suunnittelumenetelmiä ja niiden käyttöä 
metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Hankkeiden tavoitteena on erityisesti uusien, 
yhteistyöhön perustuvien monimuotoisuuden turvaamisen toimintamallien luominen ja niiden 
kokeilu käytännössä. 
 
Edellytyksenä on, että  

 toimintamalli tuo käytännöllisiä ratkaisuja ja toimintatapoja monimuotoisuuden 
turvaamiseen tietyllä alueella tai tietyn elinympäristön osalta 

 toimintamalli on integroitavissa osaksi olemassa olevia suunnittelu-, kannuste- ja/tai 
tietojärjestelmiä sekä sovellettavissa myös valtakunnallisesti  

 toimintamallia pilotoidaan hankkeen aikana ja metsänomistajia osallistetaan sekä 
suunnitteluun että käytännön kokeiluun 

 
1. Haun teema  

 
Hakemuksia toivotaan vapaaehtoisuuteen perustuvista toimintamalleista, jotka hyödyntävät ja 
tehostavat alueellista suunnittelua ja yhteistoimintaa monimuotoisuuden turvaamisessa.  
 
Hankkeessa tulee tehdä alueellista tai paikallista metsänomistajien ja toimijoiden yhteistyötä 
siten, että metsiensuojelua, talousmetsien luonnonhoitoa ja metsätaloutta, elinympäristöjen 
ennallistamista ja vesiensuojelua tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.  
 
Alueellisessa toimintamallissa voidaan tarkastella monimuotoisuuskeskittymiä ja -jatkumoita 
esimerkiksi valuma-aluetasolla. Mahdollisia monimuotoisuuskeskittymiä ja -jatkumoita ovat 
esimerkiksi: 
 

 Virtavesijatkumot lähiympäristöineen  

 Metsä-suo-vesi maisemamosaiikit 

 Monimuotoisuudelle tärkeät elinympäristöt, kuten lehtojatkumoalueet, 
paahdeympäristöjen verkostot ja puustoiset perinneympäristöt  

 Monimuotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet, kuten haapajatkumot, lahopuujatkumot ja 
jalopuuesiintymät 

 Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymiskeskittymät 
  



                              

2(3) 
 

Ensisijaisesti rahoitetaan kokonaan uusia hankkeita, mutta yhteistoimintaverkostoissa voidaan 
hyödyntää, jatkojalostaa tai siirtää käytäntöön myös muissa hankkeissa tuotettuja 
toimintamalleja. Hankehaku ei ole tarkoitettu tutkimusrahoitukseen. 
 
2. Hankkeiden valinta 

 
Hankkeiden valintaperusteet ovat seuraavat: 

 
- Hakemuksen vastaavuus hankehaun teemaan 
- Hakemuksen innovatiivisuus 
- Työn toteutettavuus (mm. aikataulu, hinta) 
- Toiminnan ja tulosten käytännönläheisyys 
- Verkoston monipuolisuus ja toimivuus 
- Toimintamallin valtakunnallinen sovellettavuus ja tulosten jatkokäyttö 
- Viestinnän monipuolisuus 

 
Hankkeilta toivotaan uudenlaisia, kekseliäitä lähestymistapoja metsien monimuotoisuuden 
turvaamiseen ja monipuolista viestintää. Hakemukseen liitettävään hankesuunnitelmaan tulee 
liittää kuvaus hankkeessa kehitettävästä toimintamallista ja sen pilotoinnista sekä toimintamallin 
integroimisesta olemassa oleviin suunnittelu-, kannuste- ja/tai tietojärjestelmiin. Lisäksi 
hakemukseen tulee liittää viestintäsuunnitelma, jossa kuvaillaan viestinnän keinovalikoimaa, 
kanavia ja kohderyhmiä. Hankkeiden tulee laatia nettisivut. 
 
Hakijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta, mutta sen sisällyttäminen hankkeeseen katsotaan 
eduksi. Valinnassa katsotaan eduksi myös yhteistyö muiden METSO-ohjelman hankkeiden kanssa 
sekä muut rahoituskanavat, esimerkiksi yritysten tai EU:n myöntämä rahoitus. 
 
 
3. Hankkeiden rahoitus, koko ja kesto 
 
Ministeriöt rahoittavat verkostohankkeita noin 150 000 eurolla vuosittain. Vuonna 2020 tämä 
summa on käytettävissä uusien verkostohankkeiden rahoittamiseen. Vuonna 2020 rahoitetaan 1–
3 hanketta, joita maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö varautuvat rahoittamaan 
myös vuosina 2021–2022, mikäli valtion talousarviossa osoitetaan tarvittavat määrärahat.  
 
 
4. Haun aikataulu ja lomake 

 
Hakulomakkeelle laaditut hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti 
viimeistään 31.12.2019 klo 16.15 maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon kirjaamo@mmm.fi.  
 
Hakemus liitteineen voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen Kirjaamo, Maa- ja 
metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Kuoreen merkitään tunnus 
”Yhteistoimintaverkostot 2019”. 

mailto:kirjaamo@mmm.fi


                              

3(3) 
 

 
Hakulomake on saatavissa osoitteesta: 
 
https://mmm.fi/metso-ohjelman-hankelomakkeet  
 
Päätös vuoden 2020 määrärahoista tehdään helmikuun loppuun 2020 mennessä. Hankkeet voivat 
alkaa aikaisintaan maaliskuussa 2020. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö 
pidättävät oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta. Hankkeita voidaan rahoittaa myös 
haettua pienemmällä summalla. Rahoittajat voivat ehdottaa hankkeiden yhdistämistä ja esittää 
uusia yhteistyötahoja. 
 
 
5. Lisätietoja 

 
Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 721 0687, 
etunimi.sukunimi@mmm.fi   
 
Neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö, puh. 050 347 4663, 
etunimi.sukunimi@ym.fi  
 
Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 
 
 
Lisätietoa yhteistoimintaverkostoista:  
https://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Tutkimus/Yhteistoimintaverkostot  
 

Aiemmat yhteistoimintaverkostohankkeet: 
https://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Tutkimus/Yhteistoimintaverkostot/Toteutetut_hankkeet  
 
 

 

https://mmm.fi/metso-ohjelman-hankelomakkeet
mailto:etunimi.sukunimi@mmm.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ym.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
https://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Tutkimus/Yhteistoimintaverkostot
https://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Tutkimus/Yhteistoimintaverkostot/Toteutetut_hankkeet

