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Kansallisen metsästrategian itsearvioinnin toteutus 

 Itsearvioinnin kyselylomake lähetettiin 
sähköpostitse 146 henkilölle 
 

 Vastausjoukko jäi melko suppeaksi; 
itsearviointiin osallistui 31 henkilöä.  
 

 Vastaajajoukko edusti monipuolisesti eri 
edunvalvonta- ja viranomaistahoja sekä 
niiden suhdetta metsästrategiaan.  
 

 Maa- ja metsätalousministeriön 
edustajat eivät vastanneet arvioinnin 
kyselytutkimukseen. 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suppean vastaajajoukon johdosta kovin laajoja johtopäätöksiä ei voida tehdä. 



Itsearvioinnin tavoitteet 

 
 Itsearvioinnin tavoitteena oli saada sidosryhmien kokonaiskuva 

KMS 2025 hankkeiden etenemisestä ja toteutumisesta. 
 

 Itsearvioinnissa tarkasteltiin erityisesti toimintaympäristön 
muutoksien vaikutuksia, strategisten tavoitteiden ja 
toimenpiteiden etenemistä sekä prosessin toimivuutta.  
 

 Tavoitteena muodostaa kokonaiskuva metsästrategian 
mahdollisista muutostarpeista. 
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Itsearvioinnin tuloksia ja johtopäätöksiä 

 Vaikka vastausjoukko oli suppea, pääviestit olivat selkeät => 
niitä voidaan hyödyntää Kansallisen metsästrategian 
toteutuksessa ja kehittämisessä. 
 

 Pääviesti 1; Nykyinen KMS ja sen strategiset hankkeet ovat 
edelleen relevantteja 
 

• Metsästrategia katsottiin tarpeelliseksi työkaluksi metsäpolitiikan 
ohjaukseen ja priorisointiin 
 

• Tuloksien perusteella ei tarvetta metsästrategian perusteelliselle 
päivittämiselle 
 

• Hankekohtaista toteutustarkastelua tai kokonaan uusia hankkeita 
kuitenkin tarvitaan toimintaympäristön muutoksen myötä. 
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Itsearvioinnin tuloksia ja johtopäätöksiä 

 Pääviesti 2; Priorisointi näkyy hankkeiden toteutusaikataulussa  
 

• Keskeneräisimmiksi teemoiksi katsottiin usein juuri ne hankkeet, 
joiden toteutus oli ajateltu strategian loppukaudelle. 

 

 Pääviesti 3; Yhteistyötä ministeriöiden kesken pitää edelleen 
parantaa 
 

• Lisäpanostusta toivottiin erityisesti teemoihin, jotka ovat muiden 
ministeriöiden kuin MMM:n päävastuulla. 

 

 Pääviesti 4; Viestintää tulee tehostaa 
 

• Viestintä hankkeiden sisällöstä, tuloksista ja toimeenpanosta 
katsottiin osittain puutteelliseksi. 

• KMS:n tavoitteita ei tunneta riittävän hyvin. 
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Itsearvioinnin tuloksia ja johtopäätöksiä 

 Esitys; Hankekokonaisuuden päivitys ja siihen vaadittava 
analysointi vuonna 2018 
 

• Toteutus osallistavalla prosessilla.  
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Näkemykset hankepriorisoinnista 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Vastausten mukaan tulevaisuuden metsätieto, puun markkinoille tulon ja metsänomistusrakenteen kehittäminen, Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä sekä talousmetsien luonnonhoito –hankkeet ovat hankesalkun tärkeimmät. Tässä suhteessa metsästrategian toimeenpanossa ainakin MMM:n resursseja on kohdennettu vastaajien mielestä keskeisimpiin teemoihin. MMM:n sisäisessä priorisoinnissa on korostunut etenkin tulevaisuuden metsätieto, talousmetsien luonnonhoito sekä puun markkinoille tulon ja metsänomistusrakenteen kehittäminen.  => Voidaan katsoa onnistuneeksi valinnaksi painopistealueissa,



Kiitos 
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