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Finlands skogscentrals strategi
Växande värde från skogen
Skogen utgör en stark grund för Finlands samhällsekonomi och finländarnas
välmående. Skogen kan erbjuda ännu mer arbete och utkomst än i dagsläget, för
om vi ska stävja klimatförändringen och ersätta fossila material med förnybara
kommer efterfrågan på träbaserade produkter, material och energi att öka. När
skogsbioekonomin växer och efterfrågan på virke ökar är det allt viktigare att
användningen av skogen är ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar,
och bidrar till att stävja klimatförändringen och hjälper oss att anpassa oss till
den.
Också samhället omkring oss förändras. Skogsägarnas förändrade värderingar
och attityder, de ökade kraven på hållbar skogsnäring med en positiv inverkan på
klimatförändringen samt den offentliga debatten om skogarna utmanar
Skogscentralen att förnya sig och utveckla sina samarbeten och tjänster.
Digitaliseringen öppnar nya möjligheter både för automatiseringen av funktioner
och för en helhetsreform av verksamhetsmodellerna. Skogscentralens kunder och
samhället söker mervärde och lösningar genom att utnyttja digitaliseringen.
Skogscentralen ger samhället och sina kunder mervärde genom att delta i
plattform- och andra lösningar som försnabbar utvecklingen av digitala tjänster.
Datasäkerheten och datasekretessen är i och med digitaliseringen föremål för
ständig utveckling.
Coronapandemin som började våren 2020 har förändrat konsumentbeteendet och
skogsbranschens omvärld globalt. Digitalisering, e-tjänster och distansarbete är
det nya normala, vilket har påskyndat minskningen av pappersförbrukningen men
ökat efterfrågan på många andra träbaserade produkter, till exempel kartong och
hygienprodukter. I Finland har coronapandemin lyft fram skogens betydelse som
källa till både ekonomisk och mental värdfärd.
Förutom den fortsatta coronapandemin behöver vi bereda oss även på andra
globala risker och förbättra skogarnas och skogsbranschens förmåga att
återhämta sig, fungera och förnya sig under och efter kriser. Samtidigt bidrar en
aktiv och hållbar användning av skogen till den gröna tillväxtens mål på ett
mångsidigt sätt och erbjuder lösningar på många av utmaningarna den offentliga
ekonomin.
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Skogscentralen främjar ett hållbart skogsbruk och andra skogsbaserade
näringar som motverkar och förbereder oss på klimatförändringen, samt de
samhälleliga mål som satts för skogsnäringarna och skogen. Skogscentralen
bygger sin verksamhet på de mål som satts för användningen av skog
nationellt. Skogscentralen tjänar skogspolitikens informationsbehov och
verkställer skogslagstiftningen. Tillsammans med andra aktörer förbättrar
Skogscentralen tjänsterna inom skogsnäringen och skogsägarnas
kundupplevelse. Skogscentralen strävar i all sin verksamhet efter resultat.

Finlands skogscentral är en del av den offentliga förvaltningen
I enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets framtidsöversikt 4.6.2018 arbetar
vi för att trygga en hållbar naturresursekonomi och konkurrenskraften hos de
näringar som bygger på den, samt för att utveckla landsbygdens livskraft. Vi är
med och främjar tjänster inom bio- och cirkulärekonomi, mervärdesprodukter och
innovationer. Vi verkställer den nationella skogsstrategin och de regionala
skogsprogrammen.
Lagen om Finlands skogscentral 418/2011, 1 § moment 1: ”Skogscentralen ska
främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta
uppgifter som hänför sig till skogliga data.”
Skogscentralen bedriver inte affärsverksamhet.

Vi arbetar för följande värden:
•
•
•
•

Framsteg
Samarbete
Ansvar
Objektivitet

Våra värden beskrivs närmare i strategins bilaga 1.

Vi vill uppnå: Växande värde av skogen
Den globala efterfrågan på träbaserade produkter och olika tjänster som skogen
erbjuder ökar hela tiden. För att den finländska skogsbranschen ska kunna svara
på den globala efterfrågan behöver vi förutom kvantitativ tillväxt och en
värdetillväxt. Skogen och virket kan användas till många slags nya produkter och
tjänster som ger mervärde. De möjligheter som skogarna ger för att stävja
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klimatförändringen och anpassa sig till den kan utnyttjas ännu mer. Skogen har
en viktig roll också som producent av en livskraftig landsbygd, en bra livsmiljö och
en mångsidig livsmiljö, ren luft, rent vatten och andra ekosystemtjänster.
Vi har definierat fyra mål för samhällseffekterna av vårt arbete. Dessa mål stöder
den nationella skogsstrategin. Målen för samhällseffekterna är stora helheter, och
hur vi lyckas nå dem beror på många miljöfaktorer och på vad många olika parter
gör. Dessa fyra mål är:
1. SKOGARNA: Skogarna är friska, produktiva och mångsidiga, och de
erbjuder allt bättre klimattjänster och övriga tjänster.
2. NÄRINGARNA: Skogsbruket och den skogsbaserade näringsverksamheten
blir allt mångsidigare, och deras lönsamhet och konkurrenskraft stärks.
3. SKOGSDATA: Unika skogs-, natur- och kunddata berikar skogsbranschens
tjänster och samhällets, företagens och skogsägarnas beslutsfattande.
4. SAMARBETE: Branschöverskridande samarbets- och expertnätverk ökar
aktningen för användning av skog och främjar användning av de mångsidiga
möjligheter som skogen ger.

Vår uppgift: Med kunskap, kunnande och samarbete möjliggör vi en
mångsidig användning av skog
Skogscentralen är ett kunskaps- och experthus som tjänar och främjar en hållbar
användning av skog. Vi producerar lösningar som hjälper skogsägare, andra
kunder och samarbetspartner i deras beslutsfattande. Vi erbjuder innovativa och
oberoende tjänster som bygger på den bästa möjliga skogliga informationen, en
effektiv och smart användning av den och den specialkompetens som den
praktiska erfarenheten av skogsbranschen ger.
Vår unika ställning i skogssektorn bygger på en kunnig, hängiven och ansvarsfull
personal och omfattande samarbetsnätverk. Högklassig skogs- och
naturinformation som vi producerar, hanterar och förädlar till digitala tjänster för
våra kunders och för samhällets behov hör till vår spetskompetens. På ett
praktiskt och effektivt sätt kombinerar vi kompetens inom hållbart skogsbruk och
skogsägande med expertis inom skogspolitik, skogslagstiftning och förvaltning.
För att uppnå våra samhälleliga mål har fyra arbetsmål satts upp för hela
Skogscentralen. Vad vi gör har en direkt inverkan på hur de valda målen uppnås. I
den årliga planeringen söker vi de åtgärder som bäst verkställer våra arbetsmål
och planerar hur målen ska uppnås.
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Skogscentralens arbetsmål är:
•
•
•
•

Skogsbruksåtgärderna sker på ett högklassigt och ansvarsfullt sätt.
Verkställandet av skogslagstiftningen är uppmuntrande och kunderna
känner till dess krav och möjligheter.
Skogsägarna är aktiva och fattar medvetna beslut om sina skogar.
Skogs-, natur- och kunddata används och möjliggör förutseende lösningar
som tjänar kundernas behov.

Också vår strävan att vara en eftertraktad och aktiv partner i mångsidiga
samarbetsnätverk stöder våra mål för samhällseffekter.

Strategin lever med tiden
Vår strategi lever i tiden och vi ser över den varje år. Vi verkställer strategin
genom serviceprocesser som för tillfället är under granskning, och som senare
fogas till strategin. I samband med resultatstyrningen och årsplaneringen
bestämmer vi med vilka åtgärder strategin ska verkställas.
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Bilaga 1. Finlands skogscentrals värden
Våra värden
Framsteg
Skogscentralen främjar skogsbruket aktivt och innovativt. Vi förnyar och utmanar
modigt den praxis och de verksamhetssätt som finns. Vi vill utvecklas och lära oss
nytt och vi är redo att ge upp det onödiga.
Samarbete
Genom att samarbeta med Skogscentralen får våra kunder och samarbetspartner
betydande mervärde i sin egen verksamhet. Vi leder kundrelationer och
kompanjonskap på ett målinriktat sätt. Vi konkurrerar inte med privat
affärsverksamhet.
Ansvar
Vi agerar ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart och etiskt på hög nivå. Vi
främjar konsekvent ett hållbart skogsbruk. Vi bygger upp förtroende genom öppen
växelverkan, mångsidig sakkunskap samt transparent information och förvaltning.
Objektivitet
Vi för på ett konstruktivt sätt fram vår egen åsikt med likvärdig respekt för våra
kunder och samarbetspartner. Vi värdesätter olika åsikter och stöder våra
kolleger. När informationen ökar vågar vi också ändra vår åsikt och erkänna våra
fel.
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