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Metsäneuvoston työ vuonna 2018 

 Metsäneuvoston työssä korostuu vuonna 2018 kansallisen 
metsästrategian päivitys ja sen valmistelun seuranta sekä 
ohjaus. 

 Metsäneuvostolle ehdotetaan vuodelle 2018 viittä kokousta. 
Metsästrategian päivitystä tai siihen suoraan liittyviä 
kokonaisuuksia ehdotetaan käsiteltäväksi jokaisessa 
kokouksessa. 

 Perinteisten maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun kokousten lisäksi 
ehdotetaan huhtikuulle teemakokousta EU ja kansainvälisistä 
metsäasioista. 

 Metsäneuvoston on tarkoitus hyväksyä päivitetty metsästrategia 
joulukuun kokouksessa.



Ehdotus maaliskuun kokouksen teemoiksi

 Ministereiden ajankohtaiskatsaukset

 KMS 2025 -seurantaraportti 2017 ja tilannekatsaus KMS 2025:n 
hankkeiden toimeenpanoon.

 Metsäkulttuurityöryhmän esitykset metsäkulttuurin edistämistä 
koskeviksi toimenpiteiksi.

 Tilannekatsaus Resurssitehokas metsänhoito -hankkeen 
etenemisestä. 

 Metsästrategian päivitys: prosessi ja aikataulu.

 Business Finland –tietoisku.



Ehdotus huhtikuun kokouksen teemaksi

 EU- ja kansainväliset metsäasiat 
• Tarkoituksena tuottaa metsäneuvoston viestit Suomen EU-

ja KV-metsäpolitiikan linjausten päivitykseen.
• Hyödynnetään mm. EU:n biotalous- ja metsästrategian 

tarkistuksien vaikuttamisessa ja kansallisen metsästrategian 
päivityksessä.  

 Toteutus työpajana, johon voidaan tarvittaessa kutsua 
metsäneuvoston työvaliokunta ja sopivaksi katsottavia 
verkostoja.



Ehdotus kesäkuun kokouksen teemoiksi

 Ministereiden ajankohtaiskatsaukset

 METSO-ohjelma

 Monimetsä-hanke

 Pyöreän pöydän prosessi

 Uusi kannustejärjestelmä: linjaukset

 Metsästrategian päivitys: toimintaympäristöanalyysi ja 
tilannekatsaus



Ehdotus syyskuun kokouksen teemoiksi

 Retki, teemana
• Metsäalan yrittäjyys
• Metsät ja vesi

 Ministereiden ajankohtaiskatsaukset

 Alueellisten metsäohjelmien tilannekatsaus

 Metsätieto

 Metsästrategian päivitys: toimenpidekokonaisuudet



Ehdotus joulukuun kokouksen teemoiksi

 Ministereiden ajankohtaiskatsaukset

 Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2019

 Metsästrategian päivitys: hyväksyminen

 Toimintasuunnitelmaa ja kokousten teemoja 
muokataan/täydennetään tarpeen mukaan. 



Kansallinen metsästrategia 2025: päivitysprosessi
2018

Metsästrategian työvaiheet ja tapahtumat 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-Toimintaympäristöanalyysi (Luke)

-Visio ja strategiset päämäärät (kirjoitetaan selonteon 

pohjalta)

- Tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet

- Mittarit

- Hankkeet

- Vaikutusarviointi (Luke)

- Lausunnot

- Viimeistely

- Valtioneuvosto

Kokoukset, työpajat, seminaarit

MN työvaliokunta
Metsäneuvosto Hanketyöpaja Sidosryhmäseminaarit

Alueiden kuulemiset
Verkostot ml. kv+EU



Viestinnän ydinviestit metsästrategiasta 

1. Metsät Suomen tärkeimpänä uusiutuvana luonnonvarana ovat 
kestävän biotalouden moottori ja maamme hyvinvoinnin tuoja.

2. Suomen metsät ovat monikäyttömetsiä ja niitä hoidetaan 
hyvin.

3. Metsäluonnon monimuotoisuus, ilmastohyödyt ja muut 
ekosysteemipalvelut turvataan.

4. Metsänomistajia kannustetaan aktiivisuuteen, yritysmäiseen 
metsätalouteen ja tilakoon kasvattamiseen.

5. Monipuolinen metsäala tarjoaa työpaikkoja osaajille eri aloilta.



Kiitos


