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AMO toimenpiteiden päivitys
Tehtävä
• AMOjen toimenpiteiden tarkastaminen vastaamaan
mahdollisimman hyvin ohjelmien loppukauden (2018-2020)
tarpeisiin.
• Tuloksena päivitettiin AMO:n priorisoidut toimenpiteet.
Työ sisälsi:
• Arvion onnistumisesta nykyhetkeen saakka
• Arvion toimintaympäristön muutoksesta
• Tulevien toimenpiteiden määrittelyn
• Osallistamisen alueilla
• Tulevien toimenpiteiden priorisoinnin metsäneuvostossa

Päivitysprosessi
• Syksy 2017:
› Toimenpiteiden päivityksen esittely metsäneuvostolle
› Webropol-kysely lokakuussa: lähetettiin noin 120 eri
sidosryhmien edustajalle, vastauksia 11 kpl
› Lokakuussa luonto- ja metsätyöryhmien esitykset toimenpiteiksi
› Saatujen tulosten esittely metsäneuvostolle marraskuussa

• Tammikuu 2018:
› Webropol-kysely Lapin liiton Arktisen biotalous-hankkeen kautta
› Yleisöllä mahdollisuus osallistua toimenpide-esityksiin Arktinen
biotalous-tapahtuman yhteydessä
› Metsäneuvoston käsittely ja hyväksyntä 5.2. => tulokset Amovastaavalle

Työryhmien esitykset
• LAPIN METSÄBIOTALOUDEN INVESTOINNIT LISÄÄNTYVÄT
• LAPIN METSÄTEOLLISUUDEN JA METSÄTALOUDEN LIIKEVAIHTO KASVAA
› arktinen biotalous ja maaseutuklusteri - hanke, Lapin liitto 2018 - 2019
• PUUN KÄYTTÖ LISÄÄNTYY
› arktinen biotalous ja maaseutuklusteri - hanke, Lapin liitto 2018 - 2019
› kaavoitukseen vaikuttaminen, kaikki toimijat
› puun käyttö matkailurakentamisessa, SMK, metsäbiotalouskoordinaattori
• KILPAILUKYKYISEN ARKTISEN METSÄTALOUDEN HARJOITTAMISEN
EDELLYTTÄMÄ INFRASTRUKTUURI ON KUNNOSSA
› puuntiet digiaikaan – hanke 2018 -2019, SMK ja toimijat
› metsänomistajille tietoa tiekuntiin ja niiden toimintaan liittyen, SMK
• LAPIN METSÄT OVAT HOIDETTUJA JA TERVEITÄ
› muistutetaan ja tiedotetaan käytettävissä olevista KEMERA – varoista
metsänomistajia
› taimikoiden hoitorästit, ensiharvennusrästit, kaikki toimijat

Työryhmien esitykset
• LAPISSA TARJOTAAN TASOKASTA JA JOUSTAVASTI TYÖELÄMÄN MUUTTUVIIN
HAASTEISIIN VASTAAVAA KOULUTUSTA METSÄ- JA BIOTUOTEALALLE
› metsäammattilaisten koulutusta metsien käsittelyyn, erityisesti sosiaalinen
kestävyys (matkailu – ja kylämaisemat)
› Pohjois-Suomen erityispiirteiden huomioiminen metsätalouden koulutuksessa,
esimerkiksi Itä-Suomen yliopisto. Metsäneuvosto laatii kannanoton Pohjois-Suomen
kurssin (MMM – koulutus) palauttamisesta
› metsäalan ammattiopetuksen säilyminen, kehittyminen ja vetovoimaisuuden
lisääntyminen Lapissa, Lapin ammattiopisto, metsäkoneyrittäjät, kaikki toimijat,
ammattiopisto Lappia
• METSÄTALOUDEN HARJOITTAMISEN ARKTISEN OSAAMISEN MERKITYS ON
TIEDOSTETTU TUTKIMUSRESURSSEJA SUUNNATTAESSA
› arktisen puurakentamisen osaamiskeskus, ammattiopisto Lappia
› yhteistyö(hankkeet) Pohjois-Kalotin alueella, metsäverkosto –hanke (esimerkiksi
ilmastonmuutokseen sopeutuva metsätalous, metsätalouden merkitys
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä)

Työryhmien esitykset
• TOIMIVAT TIETOLIIKENNEVÄYLÄT, NIIDEN TÄYSIMÄÄRÄINEN HYÖDYNTÄMINEN JA
TEHOKAS YHTEISTYÖ ORGANISAATIOIDEN JA METSÄNOMISTAJIEN VÄLILLÄ
› digiloikka metsäasiointiin – hanke
› metsänomistajille tarjottavat digitaaliset palvelut, kaikki toimijat
› metsien käyttäjille tarjottavat digitaaliset palvelut, kaikki toimijat (esim. retkikartta,
marjakartta, karttaikkuna)
• LAPIN METSÄTILOJEN KOKO KASVAA
• METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUS LISÄÄNTYY
› kaavoitukseen vaikuttaminen, kaikki toimijat
› pohjoisten metsien kasvatusmallit ja kannattavuus, Metsähallitus, LUKE, (Pasi
Rautio), muut toimijat
• VESIENSUOJELUN TEHOKKUUS LISÄÄNTYY
› metsätalouden vesiensuojeluun ( ja monimuotoisuuteen) liittyvää koulutusta, kaikki
toimijat
› aktiiviset vesienhoitotoimet esim. kalaesteiden poisto, Metsähallitus
› pienten virtavesien kartoitus ja kunnostus lietetaskujen osalta (LIFE?), Ely-keskus,
Metsähallitus, SMK

Työryhmien esitykset
• METSÄN MUUT, KUIN PUUNTUOTANNOLLISET, ARVOT
› Kehitetään nettikarttapohjaista viestintää ja tiedonkeruumenetelmiä alueiden
käyttäjien tarpeista erityisesti matkailualueiden ympäristössä, Metsähallitus ja
toimijat
› Metsähanhien pesimäkannan selvitys, Riistakeskus, Luonnonvarakeskus
› Kanadanmajavan hallintaohjelma ja euroopan majavan toimenpideohjelma
› kosteikkojen suunnittelu ja toteutus
› digiriista, monimetsä: hankkeiden tulosten jalkauttaminen maakuntaan (materiaalit,
koulutukset)
› Riistakeskuksen ja SMK:n yhteiset koulutukset
› ympäristötukiin ja niiden valmisteluun liittyvää koulutusta, ELY-keskus ja SMK
• LASTEN JA NUORTEN KIINNOSTUS METSÄALAAN LISÄÄNTYY
› lyhty, kaikki toimijat
› Pilke (yhteistyötahojen käytön lisääminen), bioaikarekka v. 2017, maakunnalliset
metsätapahtumat (esim. Sahanperän savotta), kaikki toimijat
› partiolaiset, Metsähallitus, kaikki toimijat
› Suomi 100 – vuotta kuusi

Työryhmien esitykset
• Uutena tavoitteena:

• VIESTINTÄ
› some ja muut kanavat
› kohderyhmittäin
› metsäisen tilastotiedon koostaminen ja julkaisu: tiedon
valtavirtaistaminen
› kannattava (ja kustannustehokas metsätalous)
› talousmetsien luonnonhoito
› metsäluonnon suojelu
› matkailu- ja kylämaisemat
› metsäsektorin yhteinen viestintähanke, metsäverkosto
aloitteellinen

Esitys metsäohjelman
toimenpiteiksi 2018-2020

• Jatketaan ohjelman toteuttamista alkuperäisten
tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta
• Uusiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi otetaan mukaan edellä
olevat esitykset
• Hanketoimintaa suunnataan siten, että se ottaa huomioon
aikaisempaa paremmin webropol-kyselyssä esille
nousseita asioita
• Metsäneuvosto esitti, että erityisiksi painopisteiksi otetaan
viestintä, ja sitä tukevat toimenpiteet sekä metsätalouden
vesiensuojelua edistävät toimenpiteet, esimerkiksi
kosteikkojen perustamiset. Lapin alueellisen
metsäohjelman toimenpiteet päivitetään ottaen erityisesti
huomioon metsäneuvoston edellä esittämät painotukset.

Kiitos!
ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT - YHTEISKUNTA

