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METSÄNOMISTAJIEN 
KIINNOSTUS 
LUONNONHOITOON

24.11.2022

Lähes 60 % metsänomistajista 
kiinnostuneita luonnonhoidosta

Koskela, T., Horne, P., Karppinen, H. ja Korhonen, O. 2021. Metsien 

ekosysteemipalvelut ja jokamiehenoikeus metsänomistajan näkökulmasta –

Metsänomistaja 2020. PTT raportteja 267. 



SUUNNITELLUN KÄYTTÄYTYMISEN TEORIA

24.11.2022

Demografiset 

tekijät, mm.

✓ Ikä

✓ Sukupuoli

✓ Uskonto

Tieto

✓ Koulutus

✓ Omaehtoinen 

tiedonhankinta

✓ Neuvonta

Ympäristötekijät, 

mm.

✓ Metsä, 

✓ Palvelujen saatavuus

Asenteet

✓ Metsänomistuksen 

tavoitteet

✓ Suhtautuminen luontoon

Subjektiivinen normi

✓ Miten itselle tärkeät 

ihmiset suhtautuvat 

luonnonhoitoon

✓ Miten edellinen sukupolvi 

suhtautui metsänhoitoon

✓ Millaisia suosituksia on 

metsän/luonnonhoidosta

Koettu kyvykkyys 

käyttäytymisen hallintaan

✓ Osaan / jaksan tehdä 

päätöksiä / tarvittavia 

toimenpiteitä

Aikomus Päätöksenteko / 

Käyttäytyminen



NEUVONNAN VAIKUTUS

Neuvonta lisää kiinnostusta ja oppia – siitä on kuitenkin vielä matkaa suunnitteluun tai tekoihin

Neuvonnan vaikutuksia tarkasteltiin KASVA-hankkeessa vertailemalla Metsäkeskuksen hoitoindeksi-
salkussa neuvottujen ja kontrolliryhmän vastauksia. Lukujen tulkinta: 0,xx = xx% todennäköisemmin 
kuin kontrolliryhmän henkilöt

Kiinnostuin Opin Aloin suunnittelemaan Tein tai teetin

0,14** 0,25*** 0,17*** 0,09 

24.11.2022

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01

Marjo Maidell, Laura Aalto, Paula Horne, Peetu Keskinen. 2021 Suomen metsäkeskuksen 

metsänomistajiin kohdistuvan neuvontatyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian 

toteutusta (KASVA). PTT Raportteja 271. 



NEUVONTATYÖTÄ TEKEVIEN 
KEHITTÄMISNÄKEMYKSIÄ

• Neuvontatyö vaatii monipuolista metsän- ja luonnonhoitoon liittyvää osaamista sekä hyviä 
asiakaspalvelutaitoja

➢ osaamisen kehittäminen ja työsuhteiden pysyvyys

▪ Neuvontatyön vaikutuksia voisi olla mahdollista parantaa työn tarkemmalla ajoituksella

➢ maataloustöiden sesongin välttäminen

➢ neuvonnan tarjoaminen erilaisiin kellonaikoihin tai 

➢ neuvonnan painopisteen vaihtelu niin, että samanaikaisesti samaa teemaa edistettäisiin 
markkinointikampanjalla tai webinaareilla

• Neuvonnan suunnittelu ja hyvien käytäntöjen jakaminen

➢ hyvää palautetta saavien neuvojien osaamisen ja kokemusten jakaminen
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METSÄNOMISTAJIEN MONINAISTEN 
TAVOITTEIDEN HUOMIOON OTTAMINEN
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”Luonnonhoidosta keskusteleminen ja 
luonnonhoitotoimien toteuttaminen tulisi yhä 
useammin nähdä luonnon monimuotoisuuden 
turvaamisen lisäksi myös paremman 
asiakaspalvelun näkökulmasta.” 

Monimetsä –hankkeen loppuraportti
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