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Tärkeimmät toimenpidekokonaisuudet:

• Luomme edellytyksiä alan yritysten uudistumiselle 
sekä uusien ja kasvuyritysten kehittymiselle 
elinkeinopolitiikalla ja lainsäädännöllä.

• Luomme edellytykset yritysmäisen ja aktiivisen 
metsätalouden harjoittamiselle muun muassa verotusta 
kehittämällä ja tila- ja metsänomistusrakennetta 
parantamalla.

• Turvaamme raaka-aineiden kysyntää vastaavan 
saatavuuden ja parannamme markkinoiden 
toimivuutta.

• Suuntaamme julkisin varoin rahoitettavaa T&K-
toimintaa tukemaan metsäalan uudistumista ja 
biotalouteen siirtymistä.

• Turvaamme metsäluonnon monimuotoisuuden, 
ekosysteemipalvelut sekä metsien ekologisen ja 
sosiaalisen kestävyyden.
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Metsäpoliittinen selonteko (2014)



• VISIO: 
”Metsien kestävä hoito ja käyttö
on kasvavan hyvinvoinnin lähde.”

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin 
perustuville liiketoiminnoille.

2. Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat.
3. Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa 

käytössä.

Strategian hankesalkku!
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Kansallinen metsästrategia 2025



Strategiset prioriteetit kymmenelle vuodelle

� Biotalous ja puhtaat ratkaisut

- Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä  

- Kestävien ratkaisujen kehittämisellä, käyttöönotolla ja viennillä 
olemme parantaneet vaihtotasetta, lisänneet omavaraisuutta, luoneet 
uusia työpaikkoja sekä saavuttaneet ilmastotavoitteemme ja 
Itämeren hyvä ekologisen tilan

� Terveys ja hyvinvointi

� Työllisyys, kilpailukyky ja kasvu

� Osaaminen ja koulutus

� Toimintatavat (digitaalisuus, sääntely, byrokratia)







Alueelliset metsäohjelmat



Metsäteollisuuden investointiprojekteja

UPM, Lappeenranta
• Biojalostamo
• 175 milj. euroa
• Valmis 2015 tammikuussa

Stora Enso, Varkaus
• Hienopaperikoneen muutos 

pakkauskartonkiin ja 
sellutehtaan muutos

• 110 milj. euroa
• Valmis 2015

UPM, Kymi
• Sellutehtaan laajennus
• 160 milj. euroa
• Valmis 2015

Sappi, Kirkniemi
• Uusi voimalaitos
• 60 milj. euroa
• Valmis 2015

Stora Enso, Sunila
• Biojalostamo, ligniinin erottelu
• 32 milj. euroa
• Valmis 2015

18.8.2015

Stora Enso, Varkaus
• Puiset rakennuselementit, LVL 
• 48 milj. euroa
• Valmis 2016

UPM, Kaukas
• Sellutehtaan uudistus
• 50 milj. euroa
• Valmis 2016 lopussa

Metsä Group, Äänekoski 
• biotuotetehdas / havusellu
• 1,2 mrd. euroa
• Valmis 2017 syksyllä

Kotkamills, Kotka
• PK2:n tuotantosuunnan muutos 

aikakauslehtipaperista kartonkiin
• 100 milj. euroa
• Aloitus 2016 keväällä

Investointiselvitys: 
Finnpulp Oy, Kuopio
• julkaistu 2.2.2015; uusi yhtiö
• 1,4 mrd. euroa, havusellutehdas

Kemijärven biojalostamo
• Julkaistu 24.2.2015, uusi yhtiö
• 700–800 milj. euroa, 

havusellutehdas

LÄHDE: Yritysten tiedotteet / Anu Islander 24.8.2015



Puun käytön skenaariot ja runkopuun kestävä 
hakkuutaso
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Puun käytön lisäys – päätetyt investoinnit ja 
hallitusohjelmatavoite 2015-2019 
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Alueelliset metsäohjelmat

• ”Alueellinen 
metsäohjelma on koko 
metsäalan ja sen 
yhteiskunnallisten 
vaikutusten ohjelma.” 

• ”Kansallinen 
metsästrategia 2025:n  
mukaisesti  myös 
alueelliset metsäohjelmat 
luovat metsien kestävän 
hoidon ja käytön avulla 
kasvavaa hyvinvointia 
alueilleen.”

AMO
MAAKUNTA-
OHJELMA

SMK 
STRATEGIA

METSÄ
ALA

KMS 
2025



Alueelliset metsäohjelmat

• Alueelliset metsäohjelmat perustuvat metsälakiin ja -
asetukseen 

• Ohjelmat kattavat ohjelmakauden 2016-2020
• Maakunnallisten metsäneuvostojen tulee laatia ja hyväksyä 

alueellinen metsäohjelma 31.12.2015 mennessä. 
• Laaditaan 14 alueelle, jotka vastaavat maakunnallisten 

metsäneuvostojen alueita
› Voidaan laatia palvelualueelle yhteinen strategia-osio ja 

maakunnittaiset tavoite- ja toimenpideosiot.
• Metsäsektori: laaja näkökulma
• Ohjelmalla tuetaan taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ja 

ekologista kestävyyttä, alueen tasapainoista kehittymistä ja 
koko valtakunnan metsäsektorin menestymistä. 

• Sisällössä tulee korostua kunkin alueen kehittämistavoitteet 
ja toimenpiteet.



AMO-alueet ja AMO-vastaavat

Pohjoinen palvelualue (aj. Arto Sorri)
Kainuu: Tuomo Mikkonen
Pohjois-Pohjanmaa: Eeva-Liisa Repo 
Lappi: Ulla Huusko

Itäinen palvelualue (aj. Helena Reiman)
Keski-Suomi: Seija Tiitinen-Salmela
Pohjois-Savo: Seppo Niskanen
Pohjois-Karjala: Arto Teittinen

Läntinen palvelualue (aj. Jorma Vierula)
Lounais-Suomi (V-S, SK): Tapio Nummi
Pirkanmaa: Ari Lähteenmäki
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: Yrjö Ylkänen

Kaakkoinen palvelualue (aj. Antti Heikkilä)
Kaakkois-Suomi (KL, E-K): Pekka Vainikka
Etelä-Savo: Antti Heikkilä

Eteläinen palvelualue (aj. Karen Vik-Portin)
Österbotten – Pohjanmaa: Göran Ådjers
Häme (P-H, K-H): Jouni Rantala
Uusimaa: Jukka Matilainen



Maakunnalliset 
metsäneuvostot



Metsäneuvostojen tehtävät 

(1421/2014 Laki Suomen metsäkeskuksesta)
- Tehdä esitys johtokunnalle maakuntaliittojen ja Elyjen yhteistyön 

strategisista linjoista
- Antaa vuosittain johtokunnalle arvio metsäkeskuksen tehtävien 

toteutumisesta ja kehittämistarpeista
- Laatia, hyväksyä, seurata ja edistää alueellisen me tsäohjelman 

toteutumista
- Antaa johtokunnalle lausunto Kemera tukien kohdentamisesta ja 

määrärahatarpeesta
- Edistää metsätalouden ja metsäelinkeinojen edistämisen alueellista 

yhteistoimintaa ja yhteistyötä 
- Seurata ja ottaa kantaa metsäsektorin kannalta tärkeisiin alueellisiin 

ohjelmiin
- Ylläpitää metsätalouden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä tehdä aloitteita 

metsiin liittyvien elinkeinojen kehittämisessä
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Metsäneuvostojen puheenjohtajistot

Pohjoinen palvelualue
Kainuu: pj. Asko Piirainen, vpj. Vesa Härkönen
Pohjois-Pohjanmaa: pj. Matti Pahkala, vpj. Maria Isolahti
Lappi: pj. Samuli Kokkoniemi, vpj. Heli Viiri

Itäinen palvelualue
Keski-Suomi: pj. Johannes Leppänen, vpj. Pauli Rintala
Pohjois-Savo: pj. Tapani Tolppanen, vpj. Jukka Hujala
Pohjois-Karjala: pj. Pentti Hyttinen, vpj. Päivikki Otronen

Läntinen palvelualue
Lounais-Suomi (V-S, SK): pj. Erkki Haavisto, vpj. Pasi Heino
Pirkanmaa: pj. Antti Teivaala, vpj. Päivi Kiviranta
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: pj. Timo Lankila, vpj. Jukka Vainionpää

Kaakkoinen palvelualue
Kaakkois-Suomi (KL, E-K): pj Eero Kivistö, vpj. Antti Rämä
Etelä-Savo: pj. Sari Lantta, vpj. Timo Leskinen

Eteläinen palvelualue
Österbotten – Pohjanmaa: ordf. Anders Lillandt, vice. Jan Slotte
Häme (P-H, K-H): pj. Eine Rosenberg–Riihimäki, vpj. Jussi 
Joensuu
Uusimaa: pj. Heli Rissanen, vpj. Esa Nykänen



SMKn johtokunnan korostuksia

AMO:ista ja niiden valmistamisesta

Johtokunta korostaa AMOjen merkitystä hallitusohjelman tavoitteissa mm. monipuolistaa 
ja lisätä metsien käyttöä 15 miljoonalla kuutiometrillä 

AMOjen on oltava: 
» Konkreettisia – tavoiteohjelmista siirrytään toimeenpano-ohjelmiin

» Fokusoituja – ohjelmat keskittyvät tärkeimpien hallitusohjelman ja kansallisen 
metsästrategian 2025 mukaisten toimenpiteiden määrittämiseen ja käynnistämiseen

» Päivitettäviä – ohjelmien toimenpiteitä päivitetään1-2 vuoden välein

» Sitouttavia – valmisteluun kutsutaan mukaan ohjelman toteutukseen osallistuvia tahoja. 
Valmistelussa selvitetään osallistuvien tahojen valmius asettaa itselleen AMOjen mukaisia 
tehtäviä.

» Rahoitettavia – toimenpiteiden resursointi suunnitellaan valmistelun yhteydessä

AMOt tukevat kestävää metsien hyödyntämistä ja ympäristövastuullisuutta

Motto: ainoastaan toteutetut ohjelmat ovat hyviä ohjelmia!
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Alueelliset metsäohjelmat / sisältö
ALUEELLISEN METSÄOHJELMAN RUNKO (MMM Ohje)

0. Yhteenveto
1. Johdanto
2. Metsäalan nykytila, toimintaympäristöanalyysi ja

tulevaisuuskuvat
3. Ohjelman visio ja strategiset linjaukset 
4. Metsäalan kehittämistavoitteet ja toimenpiteet

› A. avaintavoitteet ja toimenpiteet
› B. muut tavoitteet ja toimenpiteet

5. Liitynnät muihin kehittämisohjelmiin 
6. Ohjelman rahoitus ja resurssien kohdentaminen
7. Ohjelman vaikutukset
8. Ohjelman toimeenpano ja seuranta



AMO / osallistaminen
• Metsäneuvostojen kokoukset (4 kokousta 2015, 2 pidetty)
• Internet -kyselyy tärkeimmistä tavoitteista ja toimenpiteistä 

neuvostoille ja muille sidosryhmille
• Työryhmät (2  kokoontumista, 1 pidetty):

› WOOD, NON-WOOD ja ENVIRONMENT
• AMO-uonnokset lausunnoille lokakuun loppupuolella
• Metsäneuvostot

hyväksyvät AMOt
joulukuussa 2015

• Esittelyt 
maakunta-
hallituksille
helmikuussa 2016

Suomen metsäkeskus Aluellisten metsäohjelmien valmistelu 2015

Toimenpide/tehtävä 2015

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prosessin käynnistäminen

Metsäalan nykytila, toimintaympäristöanalyysi ja tulevaisuuskuvat luonnos

Ohjelman visio ja strategiset linjaukset luonnos

Metsäalan kehittämistavoitteet ja toimenpiteet kysely toimijoille tulokset luonnos

Ohjelman rahoitus ja resurssien kohdentaminen luonnos

Ohjelman vaikutukset luonnos

Ohjelman toimeenpano ja seuranta luonnos

Osallistuminen

AMO -neuvottelupäivä 26.5.

Teemalliset työryhmät (wood, non-wood, environment) kutsut, materiaalit 10.-14.8.

Maakunnllisten metsäneuvostojen kokous 1.-5.6. 17.-21.8 kokous kokous

aloitus, työpaja priorisointi vko 41-42 luonnos vko 50-51

AMO työpajat (wood, non-wood, environment) vko 39-40

SMK johtokunta luonnos 25.11.

MMM 28.4. 26.5. luonnos

yritys- ja yhteisöasiakasohelman tapaamiset

Viestintä



AMO / osallistaminen



AMO / yhteenvetoa
• Alueellinen metsäohjelma on AMO-alueen kaikkien 

toimijoiden yhteinen työohjelma
• Keskeiset näkökulmat huomioitu

(wood, nonwood, ympäristö)
• Konkretia,dynaamisuus, 

proaktiivisuus
• Integroituminen alueiden muihin

ohjelmiin ja aluekehitykseen 
• AMO-vastaava / elinkeinopäällikkö

mukaan maakuntien aluekehitystyöhön
• Valmista 12/2015
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Metsäala kasvuun!


