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Suositusten todellinen arvo syntyy vasta, kun ne siirtyvät 
käytäntöön.

Suositukset viedään metsäammattilaisten käyttöön 
• viestinnän, koulutuksen ja 
• metsäalan tietojärjestelmien kautta. 

Metsänomistajille suositukset välittyvät viestinnän 
sekä erityisesti metsäammattilaisten asiakastyön ja 
heidän tarjoamiensa palveluiden myötä. 

Ilmastokestävyys osaksi arjen 
metsänhoitoa



Metsäammattilainen osaa suositusten avulla 
• kertoa selkeästi metsänomistajalle, miten 

tämä voi varmistaa metsien terveyden ja 
elinvoimaisuuden muuttuvassa ilmastossa

• kuvata vaihtoehtoisia malleja 
ilmastonmuutoksen hillintään metsien 
avulla 

• perustella, miten toimenpidevalinnat 
vaikuttavat talouteen, luontoon, 
virkistykseen ja ilmastonmuutoksen 
hillintään

• suunnitella toimenpiteitä ja toteuttaa niitä.

Ilmastokestävyyden osaamistavoitteet

3
3 13.12.2022

Metsänomistaja omaksuu suosituksista

• hänelle relevanttia tietoa, jolla voi varmistaa 
metsiensä terveyden ja elinvoimaisuuden  
muuttuvassa ilmastossa

• tietoa vaihtoehdoista, joilla voi hillitä 
ilmastonmuutosta metsänhoidon keinoin 

• sanoitusta ilmastokestävyys-tavoitteensa 
kuvaamiseen. 
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Koulutus, viestintä ja tiedot sähköisissä palveluissa
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Rajapintapalvelu nopeuttaa suositusten hyödyntämistä
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Metsänhoidon suositusten koulutus 
metsäammattilaisille 2023–24

• Kohderyhmät:

• Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat ja 
Suomen metsäkeskuksen asiantuntijat

• metsäalan sähköisten palvelujen kehittäjät

• avoimet teemawebinaarit metsätoimihenkilöille

• koulutusaineistot käytännön ammattilaisille.
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Metsänhoidon suositusten koulutus 
metsäammattilaisille 2023-24
• Koulutus metsänhoidon suosituksiin antaa:

• ymmärryksen metsien roolista ilmastotyössä ja 
vaihtoehtoja toteutukseen

• keinoja turvata puuston terveys, kasvu ja 
sopeutumiskyky muuttuvassa ilmastossa

• näkemystä metsätalouden riskienhallintaan

• taitoja hyödyntää uudet metsänhoidon suositukset 
ilmastokestävyyden parhaista käytännöistä esimerkiksi 
suometsien uudenlaisessa metsänkasvatuksessa ja 
vesitalouden hallinnassa.
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Metsänhoidon suositus koulutus 2023-24 koostuu neljästä 
kokonaisuudesta
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Kokonaisuus 3 – Avoimet teemakohtaiset webinaarit 

• Metsänhoidon suositusten koulutussarja avainteemoista. 
Webinaaritallenteet tekstitetään ja aineistot tallennetaan 
verkkoon saavutettavina. Osa tilaisuuksista 
etämaastokoulutuksina.  

• Kohderyhmänä suunnittelua, neuvontaa ja palvelumyyntiä 
tekevät metsäammattilaiset. 

• Osa tilaisuuksista ruotsinkielisinä.

Kokonaisuus 4 – Koulutusaineistot suosituksista käytännön 
ammattilaisille 

• Tuotetaan podcast-tyyliset äänitallenteet uusista 
suosituksista päätyölajeittain. Jaetaan verkon palveluiden 
kautta. 

• Tuotetaan tiivis videosarja uusista suosituksista käytännön 
metsänhoidossa ja hakkuissa. Julkaistaan YouTubessa ja 
laitetaan saataville myös 
www.metsanhoidonsuositukset.fi-palveluun. 

Kokonaisuus 1 – Koulutukset metsänhoidon suositusten 
avainkouluttajille ja Metsäkeskuksen asiantuntijoille

• Avainkouluttajien ja Metsäkeskuksen asiantuntijoiden 
perehdytys kattavasti uusiin suosituksiin, niiden perusteluihin 
sekä tiedonhakuun.

• Koulutusmateriaali avainkouluttajien käyttöön (suomeksi).

• Täsmävideot avainteemoista.

Kokonaisuus 2 –Koulutukset metsäalan toimijoiden sähköisten 
palvelujen kehittäjille

• Perehdytys uusiin suosituksiin työpajatyylisinä webinaareina. 
Tavoitteena auttaa heitä tuomaan muutokset osaksi 
tietojärjestelmiä ja metsänomistajien palveluita.



Kiitos!
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