
    
Teollisuusliitto ry Lausunto   1 (2) 

Julkinen   
  

  14.11.2022  
VN/26649/2022 
 

  

   
   
 

 

Lausunto luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035) 
 
2.Toimintaympäristön muutos  
 
Kansallisen metsästrategian valmistelu on aloitettu jo ennen kuin näköpiirissä oli 
viime aikoina kärjistyneet geopoliittiset haasteet. Metsäsektorin rooli osana ener-
giakriisiä tulisi huomioida entistä paremmin. Kyse on pitkälti metsien taloudelli-
sesta merkityksestä haastavassa tilanteessa. Metsäsektori on erityisen tärkeä 
myös raaka-aineiden ja energian huoltovarmuuden näkökulmasta. Esimerkiksi sota 
Ukrainassa vaikuttaa monelta osin mm. raaka-ainemarkkinoihin ja lopputuottei-
siin. 
 
Toimintaympäristön muutos korostaa tarvetta vahvistaa entisestään kestävän 
metsänhoidon kokonaisvaltaista turvaamista ja yhteensovittamista taloudellisen, 
ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista. Sosiaalinen kestävyys sisältää 
työllisyydestä, työhyvinvoinnista ja ajantasaisesta osaamisesta huolehtimisen sekä 
metsien monipuolisen virkistys- ja hyvinvointikäytön turvaamisen.  
 
Luonnoksessa on kuvattu teknologisia muutostekijöitä. Teollisuusliitto muistuttaa 
koulutuksen ja osaamisen merkityksestä teknologisen kehityksen hyödyntämi-
sessä. Ammattitaitoinen ja osaava työvoima tulee olemaan avainasemassa toimin-
taympäristön muutokseen sopeutumisessa. Hyvää luonnoksessa on, että siinä huo-
mioidaan metsät monipuolisesti hyvinvoinnin perustana. 
 
Luonnoksessa on tunnistettu hyvin kansallisen ja kansainvälisen tason toiminta. 
Teollisuusliitto näkee, että Suomen kansallista proaktiivista toimintaa tulee kan-
sainvälisellä tasolla tehostaa.  
 
3.Tahtotila 
 
Teollisuusliitto katsoo, että strategian visio on onnistunut muun muassa siinä, että 
se tukee osaltaan kansallista biotalousstrategiaa ja tunnistaa hyvin sen lähtökoh-
dat ja tavoitteet. Metsien aktiivinen käyttö kiertotalous ytimenä luo hyvinvointia ja 
taloudellista menestymistä Suomelle. 
 
 4.1 Hankesalkku ja 4.1. Kärkihankkeet 
 
Strategialuonnoksessa olevat kolme kärkihanketta ovat riittävän laajoja ja hyvin 
perusteltuja. Teollisuusliitto pitää erittäin peruteltuna muun muassa metsänhoi-
don määrän lisäämistä ja laadun parantamista, niin että syntyneet hoitorästit saa-
daan purettua. 
 
Työntekijöiden jatkuvaan osaamisen kehittämiseen kiinnitetään strategian luon-
noksen toimenpiteissä huomiota. Tämä on erittäin kannatettavaa. Teollisuusliitto 
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painottaa, että hankkeiden vaikutusten arviointiin ja mittaristoon tulee kiinnittää 
erityistä huomioita. 
 
Muuta kommentoitavaa:  
 
Nykyisen Kansallisen metsästrategian (KMS2025) uudistamisen taustalla on metsä-
alan toimintaympäristön nopea muutos sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 
Suomi on Euroopan metsäisin maa. Tämä tulee huomioida strategiassa vahvasti. 
Kansallinen päätösvalta metsäpolitiikassa on säilytettävä. 
 
Teollisuusliitto muistuttaa, että kestävä metsätalous luo edellytyksiä metsiin pe-
rustuvalle ja vastuulliselle bio- ja kiertotaloudelle sekä nykyistä monipuolisem-
malle hyvinvoinnille.  Suomella on metsävarojen ja raaka-aineen saannin osalta 
erinomaiset mahdollisuudet olla metsäpohjaisen biotalouden johtava maa maail-
massa. 
 
Strategian luonnoksessa kuvatut visio sekä neljä päämäärää ovat tavoiteasettelul-
taan realistisia ja riittävän kunnianhimoisia. Myönteistä on, että strategiaa on laa-
dittu laajasti yhdessä sidosryhmien kanssa. Laaja sidosryhmäyhteistyö on myös 
toimenpiteiden toteuttamisen näkökulmasta välttämätöntä. Teollisuusliitto am-
mattiliittona on ollut strategian valmisteluprosessissa mukana ja haluaa myös an-
taa panoksensa sen toteuttamiseen.  
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