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Metsästrategia edistää vastuullista ja 

kokonaisvaltaista hyvinvointitaloutta
• Kansallinen metsästrategia 2035:n visio on tavoitella kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille. 

• Visiossa korostetaan metsien suomalaisille tuottaman hyvinvoinnin lisäksi myös metsien omaa 

hyvinvointia. Vastuullisuus ja kestävyys ovat kantavina teemoina koko metsästrategiassa eli 

ihminen, talous ja ympäristö otetaan huomioon ja kannetaan vastuuta sosiaalisista, taloudellisista ja 

ympäristövaikutuksista. 

• Strategian näkökulmana on hyvinvointitalous, jotta kansallisen metsästrategian hyvinvointi ja kasvu 

voidaan yhdistää kestävään kehitykseen.

• Hyvinvointitalous luo kestävää hyvinvointia ja talouskasvua samanaikaisesti. Hyvinvointitaloudessa 

ihmisen hyvinvointi nousee päätöksenteon ytimeen ja päätökset tehdään tunnistaen taloudellisten, 

sosiaalisten ja ekologisten tekijöiden yhteisvaikutukset hyvinvointiin. Hyvinvointi viittaa vaurauteen, 

hyvään elämänlaatuun ja terveyteen. Hyvinvointitalous koostuu materiaalisista tekijöistä, kuten 

asumisesta, tuloista ja työpaikasta, sekä elämänlaatuun liittyvistä tekijöistä, kuten koulutuksesta, 

osaamisesta, terveydestä, ympäristön laadusta ja turvallisuudesta. (OECD 2019). 
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Visio ja päämäärät
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Hankesalkun kärkihankkeet



• Kehitetään monimuotoisuuden turvaamisen 

rahoitusmalleja

• Vahvistetaan luonnonhoidon osaamista, 

suunnittelua ja käytäntöön vientiä

• Lisätään metsien rakennepiirteitä

• Edistetään metsien sekapuustoisuutta

• Otetaan käyttöön metsätalouden 

vesiensuojelumenetelmiä

• Edistetään suometsien ilmastokestävää hoitoa

• Kehitetään markkinaehtoisia toimintamalleja ja 

pelisääntöjä ympäristöhyötyjen turvaamiseen

• Lisätään metsäpinta-alaa

• Toteutetaan metsänuudistaminen laadukkaasti ja 

viipymättä

• Hoidetaan nuoret metsät laadukkaasti ajallaan ja 

poistetaan hoitorästit

• Lisätään kasvua ja hiilensidontaa vastuullisella 

metsänlannoituksella

• Edistetään metsänjalostusta 

• Ennakoidaan ja torjutaan metsätuhoja

• Parannetaan metsien saavutettavuutta ja 

kehitetään logistiikkaa

• Kehitetään hiilen varastoinnin keinoja

• Vahvistetaan ennakointityötä

• Hankitaan tietoa markkinoiden toimivuudesta

• Toteutetaan metsä- ja luontopalveluyrittäjyyden 

kasvuohjelma

• Kehitetään metsien virkistyskäytön ja luontomatkailun 

edellytyksiä

• Parannetaan paikkatietojen tarkkuutta, laatua ja 

saatavuutta

• Tuotetaan työkaluja metsänomistajille ja toimijoille 

tietopohjaiseen päätöksentekoon

• Hankitaan tietoa metsänomistajakunnasta ja kehitetään 

omistusrakenteita

• Herätetään kiinnostusta metsiin ja tehostetaan 

nuorisoviestintää

• Kehitetään metsäalan ja sen koulutuksen vetovoimaa ja 

reagointikykyä

• Lisätään kansainvälistä osaamista, yhteistyötä ja 

vaikuttamista

• Selvitetään metsäalan kädenjälki

• Varmistetaan innovoiva kehitystyö ja pitkäjänteinen 

metsäntutkimus
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