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”Selvät sävelet!”

Ohjelmavalmistajan unelma 



AMO tavoitteet

Tulostavoite (MMM): 

Metsäkeskus koordinoi alueellisten metsäohjelmien valmistelua siten, että 
ne muodostavat valtakunnan tasolla kokonaisuuden, joka säädöksissä 
määriteltyjen sisältötavoitteiden lisäksi mahdollisimman monipuolisesti 
toteuttaa päivitetyn Kansallisen metsästrategian keskeisenä päämääränä 
olevan kokonaiskestävyyden tavoitteen toteutumista hallitusohjelmaan 
kirjattavat painotukset huomioon ottaen.

AMO-valmistelun tavoite (SMK):

Metsissä toimitaan ja niitä hyödynnetään kannattavasti ja kokonaiskestävästi

Kokonaiskestävyydestä huolehtiminen turvaa arvostusta ja jatkuvuutta

Metsät mahdollistavat ratkaisuja elinkeinoille ja yhteiskunnalle

AMO:jen avulla toimeenpannaan hankkeita mahdollisuuksien toteuttamiseksi 



AMO on osa ohjelmakokonaisuutta



KMS 2025, strategiset hankkeet

AMO yhteys 



AMOn sisältö 2021-2025
0. Yhteenveto

1. Johdanto (JH, AN, SL)

Ohjelman tausta ja tarve

Lakiperusta

Toiminnallinen tarve

Miten ohjelma on valmisteltu ja miten sitä toteutetaan

Haastetaan kaikki yhteistyössä toteuttamaan ohjelmaa

2. Metsäalan nykytila, toimintaympäristöanalyysi ja 

tulevaisuuskuvat

Toimintaympäristön kuvaus yleisesti (KMS 2025 + JH valmistelee 

valtakunnallisesti)

KMSn ja SMKn visiot, missiot ja strategiset linjaukset. (JH) 

valtakunnallisesti)

Alueen toimintaympäristön kuvaus (AMO-vastaava + metsäneuvosto)

Liitynnät muihin kehittämisohjelmiin, maakuntastrategiaan, 

rahoitusohjelmat ym. (AMO-vastaava + metsäneuvosto)

3. Ohjelman tavoitetila ja strategiset linjaukset

Alue valmistelee oman tavoitetilan, joka vastaa kysymyksiin:

Millainen on toivottava, tavoiteltava ja mahdollinen tulevaisuus?

Millä strategialla sinne pyritään?

Millä toimenpiteillä sinne päästään?

4. Metsäalan kehittämistavoitteet ja toimenpiteet

Metsätieto ja alustatalous (läpileikkaava)

Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä (läpileikkaava)

Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito

Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus 

Ilmastokestävä metsätalous 

Metsätieto ja metsien saavutettavuus

Uudet puupohjaiset tuotteet

Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut

Osaaminen ja koulutus (läpileikkaava)

Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen

5. Ohjelman toimeenpano

Toimeenpanosuunnitelma

Toimintamalli (työryhmät, aikataulut, vuosisuunnittelu)

Vastuut

6. Ohjelman seuranta

Digi-AMOn ylläpito (Digi-AMO –vastaava, alueen AMO-vastaava)

Toimintaympäristön seuranta (Seppo L.)

Toimenpiteiden ja vaikuttavuuden seuranta ( Metsäneuvosto)

Analyysit, tarvittavien muutosten teko, ohjelman ajantasasitus

(Metsäneuvosto)

7. Ohjelman vaikutukset

Ohjelman toimeenpanon vaikutukset kokonaiskestävyyden näkökulmista 

(Taloudellinen , Ekologinen, Sosiaalinen, Kulttuurinen näkökulma)



AMOn valmisteluryhmät

WOOD valmisteluryhmä

- Puuhun perustuvien 

mahdollisuuksien 

tunnistaminen ja 

toimenpiteet

NON-WOOD valmisteluryhmä

- Rinnakkaistuotteisiin ja 

luontopalveluihin perustuvien 

mahdollisuuksien 

tunnistaminen ja 

toimenpiteet

ENVIRONMENT valmisteluryhmä

- Monimuotoisuuden ja 

vesistöjen suojelun 

tunnistaminen ja toimenpiteet

Ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen varautumista parantavat toimenpiteet

(läpileikkaava teema kaikissa valmisteluryhmissä)



Valmisteluryhmien vastuut (X)

SMK AMO

KMS 2025 strategiset hankekokonaisuudet WOOD NON-WOOD ENVI

Valtakunnalliset 

hankkeet +

Toimintaohjelma

Alueiden 

hankkeet

METSÄTIETO JA ALUSTATALOUS x x x

METSÄALAN VUOROVAIKUTUS JA VIESTINTÄ x x x

RESURSSITEHOKAS JA KESTÄVÄ METSÄNHOITO
x x x

TALOUSMETSIEN LUONNONHOITO JA 

METSÄLUONNON MONIMUOTOISUUS 
x x x

ILMASTOKESTÄVÄ METSÄTALOUS x x x

METSÄTIET JA METSIEN SAAVUTETTAVUUS x x

UUDET PUUPOHJAISET TUOTTEET x

LUONTOMATKAILU, LUONNONTUOTEALA JA 

LUONTOON PERUSTUVAT MUUT PALVELUT
x

OSAAMINEN JA KOULUTUS x x x

KANSAINVÄLINEN METSÄPOLITIIKKA JA EU-

VAIKUTTAMINEN
x x x



Muoto: DigiAMO tarinakartta

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=97cc67ba81aa43808269c8528b16a84e


Osallistuminen

• Maakunnalliset 

metsäneuvostot

• Valmisteluryhmät

• Puhutaan metsästä

• Vapaa kommentointi 

verkossa

• Lausunnot

Osallistuminen 



Viestintä
Toimenpide Sisältö Ajankohta Vastuuhenkilöt Kanavat

Sisäinen uutinen Tieto AMO-työn 

etenemisestä, 

vastuuhenkilöistä, linkit 

materiaaleihin/työtilaan

Syyskuu 2019 Viestinnän suunnittelijat, 

JH, AN, SL

Reppu

Ulkoinen verkkouutinen

(myös Reppu)

Lyhyt yleisuutinen AMO-

valmistelun

käynnistymisestä, 

vaikutusmahdollisuudet

Syyskuu 2019 Valtakunnallinen viestintä, 

AN

Metsäkeskus.fi:uutinen ja 

alasivun päivitystarpeen

tarkistus, some-jaot

Ulkoinen lehdistötiedote

(myös Reppu)

Alueelliset tiedotteet 

metsäneuvostojen

kokousten tuloksista, 

laadinnan 

käynnistämisestä, 

luonnoksen tulosta 

lausunnoille ja AMOn

valmistumisesta

09/19, 11/19, 02/20, 

05/20, 09/20

elinkeinopäälliköt, 

aluejohtajat,

viestinnän suunnittelijat

Paikalliset lehdet, 

Mesäkeskus.fi, Twitter,

Avoin palautekanava ”Ota 

Kantaa”, Metsäkeskus.fi:n

valmistelusivut jokaiselle 

AMO-alueelle

Puhutaan metsästä -päivä Alueelliset tilaisuudet 

AMO-alueilla

02-03/2020 Aluejohtajat, 

elinkeinopäälliköt, 

viestinnän suunnittelijat

Paikalliset lehdet, Media 

Twitter

Mediatiedote 

valtakunnallinen

(myös Reppu)

Valtakunnallinen 

yleisuutinen AMOjen

valmistumisesta, linkit 

Digi-AMOihin

09/20 Viestinnän suunnittelijat, 

JH, AN, SL

Reppu, Metsäkeskus.fi, 

lehdistötiedote, Twitter

Ulkoinen lehdistötiedote

(myös Reppu)

Alueelliset tiedotteet 

AMOjen toimeenpanosta 

ja seurannasta

Toukokuu / kevään toisen 

metsäneuvoston tiedote

elinkeinopäälliköt, 

aluejohtajat,

viestinnän suunnittelijat

Paikalliset lehdet, 

Mesäkeskus.fi, Twitter



WOOD NON-

WOOD

ENVI

VAIKUTUSTEN 

ARVIOINNIN

RYHMÄ

METSÄ-

NEUVOSTO

ULLA

TUOMO
EEVA-
LIISA

METSÄ-

NEUVOSTO

2016-2020 2021-2025

Valmisteluryhmistä (wood, nonwood, envi, 6-10 hlö) koottava vaikutusten arvioinnin ryhmä 

tekee ensiarvion vaikutuksista ja sen jälkeen metsäneuvostot tekevät lopullisen arvioinnin.

Vaikutusten arviointi



Vaikutusten arviointi



Aikataulu



KIITOS


