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Lausuntopyyntö luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035)

Luku 2: Toimintaympäristö

Huomioita ja havaintoja strategialuonnoksen lukuun 2: Toimintaympäristön muutos

Nykytilaa kuvaavia tietoja ei ole esitetty riittävästi eikä panostuksia strategian toimeenpanoon ole 
esitetty. 

Luku 3: Tahtotila

Huomioita ja havaintoja strategialuonnoksen lukuun 3.1: Visio - Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille

Metsästrategian visio on hyvä ja myönteisesti tulevaisuuteen tähtäävä, kuten vision tuleekin olla. Se 
on ideaalitilanne, johon pyritään.

Huomioita ja havaintoja strategialuonnoksen lukuun 3.2: Strategiset päämäärät ja tavoitteet

Esitetyt neljä päämäärää ovat niin ikään kannatettavia. Määriteltyjen tavoitteiden kautta ja viime 
kädessä hankkeiden avulla voidaan päästä päämääriin.

Esitämme, että päämäärää 2 tuetaan lisätavoitteella: “Suomi täyttää maankäyttöä koskevat EU-
velvoitteet 2021-2030", millä viitataan esimerkiksi juuri EU-instituutioiden kolmikantaneuvotteluissa 
hyväksyttyyn LULUCF –asetukseen ja mahdolliseen muuhun metsien käyttöön vaikuttavaan EU-
lainsäädäntöön.

Elonkirjon lisääminen metsissä on aktiivisten toimenpiteiden ja tietoisuuden lisääntyessä 
parantumassa, mutta vaatii lisätoimenpiteitä. Tähän liittyvissä markkinamekanismeissakin on 
edelleen paljon tehtävissä. Päämäärän 2 tavoitteen 2 ja päämäärän 3 tavoitteen 1 välillä voi syntyä 
tradeoff-tilanteita eli osa esitetyistä toimenpiteistä voi johtaa siihen, että hiilensidonta jopa hidastuu 
– tai vastaavasti päinvastoin.

Luku 4.1 Hankesalkku ja 4.2 Kärkihankkeet

Huomioita ja havaintoja strategialuonnoksen lukuun 4.1: Hankesalkku ja 4.2: Kärkihankkeet
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Hankesalkku ja sen ohjauksen merkitys on suuri tavoitteisiin pääsemiseksi. Ohjaus vaatii selkeää 
seurantaa ja mittausta. Nykyisten alan mittareiden lisäksi tarvitaan nykytilanteen, panosten, 
toiminnan ja tulosten mittaamista. Tämä koskee kaikkia hallinnonaloja, joita strategia koskee. On 
myös huomioitava, että moni muukin tekijä kuin strategian toimeenpano vaikuttaa päämäärien 
saavuttamiseen.

Strategian toteuttaminen maa- ja metsätalousministeriön toimesta voidaan toteuttaa hallinnonalan 
organisaatioiden toimesta niiden ohjauksella ja yritysten omistajaohjauksella. Painotamme 
kuitenkin, että strategian toimeenpano on usean ministeriön vastuulla ja kaikkien ministeriöiden 
sitoutuminen ja panostus ratkaisee strategian onnistumisen. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa 
ensisijaisesti toimintaympäristön kehittämisestä metsiin perustuville liiketoiminnoille. 
Infrastruktuurin kehittämisestä vastaa liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriön 
vastuulle kuuluvat ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, ympäristönsuojelua sekä rakentamista ja 
maankäyttöä koskevat asiat. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviin kuuluu opetuksen ja 
tutkimuksen kehittäminen. Ulkoministeriö vastaa kansainvälisiin metsäasioihin liittyvästä 
kauppapolitiikasta ja toteuttaa kehityspolitiikkaa.

Rahoituksen suuntaamisella voidaan vaikuttaa tuloksiin ja TKI-toiminnalla tulevaisuuden luomiseen. 
Erillisiä varoja strategian toteuttamiseen ei ole, vaan toimitaan nykyisillä resursseilla ja 
ministeriöiden normiohjauksella. 

Metsien kasvun edistävät toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä nykytilanteessa, kun tavoitteena on 
hiilivarastojen ja hiilinielujen vahvistaminen. Nopeasti toimivia toimenpiteitä ei ole, vaan toiminnan 
tulee olla pitkäjäteistä ja systemaattista. Korkea puutuotannon taso ja huoltovarmuuden ylläpito 
edellyttävät jatkossa kannustejärjestelmän lisäksi entistä paremmin onnistuneita metsien 
uudistamistoimenpiteitä ja laadukkaita harvennuksia.

Muuta kommentoitavaa

Muuta kommentoitavaa

Kiitämme lausuntopyynnöstä.
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