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Näkökulmia strategiseen suunnitteluun

Moderni
• Huomio toimialassa ja tahdotuissa 

aikaansaannoksissa
Postmoderni

• Huomio toimialan suhteissa muihin 
toimialoihin, valta, perustelut, yllätykset

Metamoderni
• Toimialan globaalit kytkennät, ei-

inhimilliset toimijat, kumulatiiviset 
vaikutukset

2.11.2021



3

EU:n strateginen sääntely

Euroopan unioni
• Metsästrategia (2021)
• Biodiversiteettistrategia 2030 

(2020)
• Ilmastostrategia 2050 (2019)
• Viherrakennestrategia (2019)

EU-strategioiden strategisuus? 
EU-strategiat ja kansallinen 
päätöksenteko?

2.11.2021
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Suomen lainsäädäntö uudistumassa

• Luonnonsuojelulain 
uudistus

• Maankäyttö- ja 
rakennuslain uudistus

• Ilmastolain uudistus

Uudistusprosessit ovat 
törmänneet vastarintaan: 
erityisesti maankäyttöä 
koskeva päätösvalta, omistus-
oikeus ja epävarmuus

2.11.2021
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Onko alueellinen strateginen 
toiminta mahdollista? 

Alueelliset monimuotoisuus- ja 
ilmastotavoitteet
• Lounais-Suomen alueellinen metsäohjelma 

(2021–2025)
• Varsinais-Suomen Luonnonarvojen ja -

varojen vaihemaakuntakaavaprosessi 
(2015–2021) 

2.11.2021
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Varsinais-Suomen Luonnonarvojen ja -varojen 
vaihemaakuntakaavaan ehdotettu kehittämisperiaatemerkintä

Laaja, merkittävä ja yhtenäinen metsävaltainen vyöhyke
• Osoittaa selvitysten perusteella laajat yhtenäiset metsäalueet
• Tavoite edistää ja turvata biotalouden monipuolistumista perinteisen 

metsänkäytön, luonnontuotteiden, hiilensidonnan tai varastoinnin ja 
virkistyskäytön näkökulmasta huomioiden kasvavat kestävyyden vaatimukset

• Merkintä ei ota kantaa rakentamiseen, jota ohjataan aluevarausmerkinnöin tai 
metsänkäyttöön, jota ohjataan metsälailla 

• Yhtenä tavoitteena edistää bio- ja kiertotalouden hyötyjen monipuolistumista
• Merkintä voi mahdollistaa nykyistä paremmin esimerkiksi tutkimus- tai 

tukirahoituksen kohdentumista alueille, tai alueiden kehittämisen 
strategiatasolla, kuten alueellisen metsäohjelman tavoitteiden edistämisessä

2.11.2021
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X
Kehittämisperiaate-
merkintä: Laaja, 
merkittävä ja 
yhtenäinen 
metsävaltainen vyöhyke

Poistettiin Varsinais-
Suomen 
Luonnonarvojen ja -
varojen 
vaihemaakuntakaavasta 
Maakuntavaltuuston 
päätöksellä 14.6.2021 

Kaavan jäivät vesiviljelyn 
ja virkistyksen KPM
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Ainoa tie eteenpäin?

2.11.2021

Lounais-Suomen alueellinen 
metsäohjelma (2021–2025)
• AMO:n valmistelutyöryhmät 

muuntuivat 
toimeenpanoryhmiksi 
ohjelman tultua  hyväksytyksi: 
metsä, ympäristö, metsien 
muu käyttö ja viestintä
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Metsätalouden alueellinen strategiatyö
• Onko AMO ainut konkreettinen keino vastata metamoderniin 

haasteeseen ja tunnistaa: 
• toimialan globaalit kytkennät, 
• ei-inhimilliset toimijat, 
• kumulatiiviset hyvinvointi-, luonto- ja ilmastovaikutukset
• jaettujen ajattelu- ja toimintatapojen muutostarve
• yhteistoiminnan merkitys hallinnonalojen ylittävän tarkoituksen 

löytymisessä
• että kyllä työ tekijäänsä opettaa, mutta olosuhteiden murroksessa 

ajattelu-, toiminta- ja tuntemisen tapojen ymmärtäminen vasta 
opettaa opettajaa.

2.11.2021
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Kiitos!
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