
Metsänhoidon suositukset ovat maa- ja metsä-
talousministeriön tarjoama palvelu suomalaiselle 
metsätaloudelle ja osa kansallisen metsästrategian 
tavoitteiden toteutusta. Suositusten avulla tähdä-
tään kokonaiskestävään metsien hoitoon ja käyt-
töön sekä metsistä saatavan hyvinvoinnin kasvuun.

Kenelle tarkoitettu?

Metsänhoidon suositukset tarjoavat metsänomistajille perus-
teltuja vaihtoehtoja metsien hyödyntämiseen. Ne auttavat hän-
tä pääsemään oman tavoitteensa mukaiseen lopputulokseen; 
hyvinvointia tuottavaan metsään. Metsien hyödyntämiseen on 
useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista metsänomistaja voi valita 
itselleen mieluisan kokonaisuuden.

Suositukset ovat myös metsänomistajia palvelevien ammattilais-
ten työkalu. Niitä hyödynnetään käytännön työohjeina, metsän-
omistajille tarjottavissa palveluissa sekä metsäalan opetuksessa.

Metsänhoidon suositukset valmistellaan laajassa yhteistyössä 
metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden 
ja suositusten käyttäjien kanssa. Suositustyö on jatkuva prosessi 
ja sitä tehdään avoimessa vuoro puhelussa ja parhaaseen tutki-
mustietoon sekä käytännön koke mukseen pohjautuen. Suosi-
tusten laatiminen tällä tavoin on kansainvälisestikin ainutlaa-
tuinen tapa varmistaa metsänhoidon kestävyys. Metsänhoidon 
suositusten valmistelua ja ylläpitoa koordinoi Tapio. 

Miksi suosituksia laaditaan?

Metsänhoidon suositukset ovat väline, jolla edistetään metsien 
aktiivista ja monipuolista käyttöä. Suosituksilla tähdätään koko-
naiskestävään metsänhoitoon, jossa huomioidaan metsänomis-
tajien erilaiset tavoitteet. 

Metsänhoidon suositukset kokoavat metsänhoidon parhaita 
toimintatapoja ja vievät käytäntöön uusinta metsäalan tutki-
musta. Suositukset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ne täyden-
tävät suomalaista metsälainsäädäntöä.
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Tavoitteena ilmastokestävyys osana  
metsien hoidon kokonaiskestävyyttä

Kokonaiskestävään metsänhoitoon kuuluu kaikkien kestävyy-
den osa-alueiden – taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen – 
sekä ilmaston huomioon ottaminen samanaikaisesti. 

Metsänhoidon suositusten uudistamisen myötä ilmastokes-
tävyys tulee olemaan kiinteä osa metsänhoidon vaihtoehtoja 
mm. metsänuudistamisessa, puunkorjuussa, vesiensuojelussa 
ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. 

Uudistuksella varmistetaan, että suositukset jatkossa huomi-
oivat metsänomistajien moniarvoisuuden yhä paremmin. Met-
sänhoidon suosituksia uudistetaan vuosien 2021–2023 aikana. 

Metsänhoidon suosituksia ylläpidetään jatkuvasti ajantasai-
sina sähköisessä palvelussa. Suositukset ovat luettavissa verk-
kopalvelussa www.metsanhoidonsuositukset.fi. Lisäksi avoimen 
rajapinnan avulla suositustieto on siirrettävissä eri metsäalan 
järjestelmiin.

Kokonaiskestävä metsänhoito muodostuu ekologisen, taloudel-
lisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden osa-alueista. 
Ilmastokestävyydellä on vuorovaikutus kuhunkin näistä.
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