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Kuolinpesät 

- Ministeri tietänee itse missä OM:n kanssa mennään / löytyykö poliittista tahtotilaa 
jatkotoimenpiteille. 
 

Kuolinpesistä on saatu uutta tietoa, kun Suomen metsäkeskus on tarkastellut heidän 
metsävaratietoa ja asiakasrekisteriä. Uusi havainto on että, kuolinpesät omistavat enemmän metsiä 
mitä Luonnonvarakeskuksen metsämaan omistus -tilasto osoittaa. Tilastoinnissa kuolinpesien 
omistuksena eivät näy esimerkiksi tilanteet, joissa kuolinpesä on yhtymän osakkaina. Tilastoinnin 
haasteet tarkoittavat, että emme varmuudella voi tietää sitä, miten kuolinpesien metsänomistus 
nykyisin kehittyy. Lisäksi aineiston mukaan vain 54 % tapauksista joissa kuolinpesä omistaa metsää, 
omistus on yhdellä kuolinpesällä. Kaikissa muissa on joko muita omistajia tai muita kuolinpesiä. 

 

Kannustejärjestelmän uudistus 

Kemera ad hoc -ryhmässä on käsitelty uuden kannustejärjestelmän päälinjauksia peilaten nykyisen 
kemera-tukijärjestelmän toimivuuteen. Lisäksi on käyty läpi alueellisissa seminaareissa esitettyjä 
näkemyksiä uudesta kannustejärjestelmästä maa- ja metsätalousministeriössä laaditun muistion 
pohjalta. Ryhmän jäseniltä on pyydetty kommentteja muistioon. 

Erityistä huolta aiheuttaa yhteishankkeina toteutettavien metsätie- ja suometsän hoitohankkeiden 
määrän huomattava väheneminen. Selvitys on käynnissä Tapion ja Suomen metsäkeskuksen 
toimesta. Myös toteutettujen metsätiehankkeiden kantavuusmittauksista saadut alustavat tulokset 
edellyttävät vakavaan asiaan paneutumiseen. Biotalouden kasvun yksi peruspilareistahan on 
käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa oleva yksityistieverkko.  

Maa- ja metsätalousministeriön CAP 2027-työryhmälle on esitelty linjaukset, joiden nojalla 
varmistetaan Suomen kannalta tärkeiden metsätaloustoimenpiteiden ja kehittämishankkeiden 
edistämismahdollisuudet osana EU:n maa- ja metsätalousalaa sekä maaseudun kehittämistä 
koskevaa politiikkaa. Samalla vaikutetaan EU:n metsästrategisiin linjauksiin Suomelle tärkeiden 
tavoitteiden toteutumiseksi.  

Maa- ja metsätalousministeriö on tilannut Lukelta selvityksen ” De minimis-tuen soveltuvuus 
metsätalouden alkutuotantoon. Selvitys valmistuu toukokuun aikana 2018.  

Tarkoituksena on, että kesäkuun Metsäneuvoston kokouksessa käsiteltäisiin uuden 
kannustejärjestelmän perusteita, tavoitteita, rahoitusta ja rahoitusehtoja pääpiirteittäin niin, että 
vuoden 2018 loppupuolella olisi valmiina uuden kannustejärjestelmän yleiset puitteet. Mikäli 
kannustejärjestelmän rahoitus nojaa komission tuleviin valtiontuen suuntaviivoihin, lopullinen 
kannustejärjestelmän sisältö voidaan ratkaista vasta komission linjausten perusteella. 

 



LULUCF 

- LULUCF-päätös hyväksyttiin 2017 lopussa. Itse päätöksen sisältöä ei tarvinne tässä enää 
avata tarkemmin. 

 

EU:n LULUCF-päätös saatiin hyväksyttyä vuoden 2017 lopulla. Vaikeasta lähtötilanteesta huolimatta 
metsiin liittyvistä laskentatavoista saavutettiin tyydyttävä lopputulos. LULUCF-päätöksen vaikutuksia 
voidaan arvioida tarkemmin, kun keskeiset asiakohdat on saatu toimeenpantua. Tämä tarkoittaa 
muun muassa metsien vertailutason määrittämistä. Ehdotus metsien vertailutasoksi laaditaan 
kansallisesti kuluvan vuoden aikana. Vuonna 2019 komissio organisoi yhdessä jäsenmaiden 
asiantuntijoiden kanssa vertailutason arvioinnin. Tämän lisäksi laaditaan osana EU:n energiaunionin 
hallintomallia pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategia, joka sisältää myös metsien kehitysennusteet 
vuoteen 2050.  

 

RED II 

Uusiutuvan energian direktiiviä (REDII) koskevat trilogit ovat käynnistyneet helmikuun lopussa. 
Tavoitteena on saada trilogit päätökseen nyt kevätkaudella. Metsäsektoria kiinnostavat etenkin 
biomassan kestävyyskriteerit. Niiden osalta pohja, joista trilogeihin lähdetään, näyttää sinänsä 
hyvältä, koska neuvoston ja parlamentin muutosesitykset kestävyyskriteereihin olivat varsin 
samansuuntaisia.  Suurimmaksi kysymykseksi neuvotteluissa nousee varmasti uusiutuvan energian 
prosenttitavoite, jonka parlamentti ehdotti nostettavaksi 27 %sta 35 prosenttiin. 

EU:n biotalousstrategian päivitys ja toinen kiertotalouspaketti 

Komission työohjelmassa on tälle vuodelle myös EU:n biotalousstrategian päivitys ja sen valmistelu 
on käynnistynyt komissiossa ripeästi. Komissio on aikeissa julkaista päivitetyn strategian heinäkuussa 
2018. Voimassaoleva strategia on laadittu vuonna 2012. Suomi suunnittelee komission kanssa 
biotalouden sidosryhmäkonferenssia uudesta biotalousstrategiasta Suomen 
puheenjohtajuuskaudella 2019. (taustaksi: komissio on tästä jo kirjeilmöinyt KP.lle, jossa se toivottaa 
Suomen pj.kauden konferenssin tervetulleeksi ja varaa siihen varoja) 

Lisäksi myös komission vuonna 2015 julkaisemaa kiertotalouden toimintaohjelmaa on täydennetty 
ns. toisella kiertotalouspaketilla.  Uuden paketin keskeiset osat ovat EU:n muovistrategia ja 
tiedonanto kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapintatarkastelusta. EU:n muovistrategiaan 
liittyen myös Suomessa ollaan käynnistämässä kansallisen muovitiekartan laatimista 
ympäristöministeriön johdolla. Muovistrategia on tärkeä, pohdittaessa miten muovi saadaan 
turvallisesti kiertämään sekä miten uusiutuvilla materiaaleilla voidaan korvata fossiilista 
materiaaleista valmistettua muovia. 

 


