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Pyyntö nimetä asiantuntijajäsen kansainvälisen metsäpolitiikan yhteistyöverkostoon 

 

Valtioneuvosto vahvisti (21.2.2019) päivitetyn Kansallisen metsästrategian. Vuonna 2015 alun 

perin hyväksytyn strategian visio ja tavoitteet pysyivät pääosin ennallaan, mutta hankeosiota 

uudistettiin vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Strategiaan lisätyt kokonaan uudet 

hankkeet koskevat ilmastokestävää metsätaloutta, kansainvälistä metsäpolitiikkaa ja EU-

vaikuttamista sekä puusta valmistettavia tuotteita. Strategian päivitystä ohjasivat YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteet (Agenda 2030), joiden mukaan politiikkatoimien suunnittelussa tulee ottaa 

tasapainoisesti huomioon sekä ympäristö, talous että ihminen. Strategiassa huomioidaan näin 

talouden lisäksi aiempaa selkeämmin myös ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. 

Strategiassa tunnistetaan, että Suomen vahvuuksiin kuuluu toimiva yhteistyö hallinnon, 

tutkimuslaitosten ja sidosryhmien kesken. Tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan johdonmukainen 

kannanmuodostus kaikissa metsäsektoriin liittyvissä kansainvälisissä ja asioissa. Toisaalta jatkuvaa 

dialogia sidosryhmien kanssa käymällä tavoitellaan metsäsektorin yhteistä tahtotilaa ja laaja-

alaista vaikuttamista. Vaikka Suomi maana on pieni, ovat sen metsäsektorin toimijat osaavia, 

aktiivisia ja hyvin verkostoituneita. Näitä vahvuuksia tulee hyödyntää mahdollisimman paljon. 

Kansainvälisen metsäpolitiikan seurannan ja vaikuttamisen vahvistamiseksi maa- ja 

metsätalousministeriö perustaa Kansainvälisen metsäpolitiikan ryhmän (verkosto), joka toimii 

myös metsäneuvoston alaryhmänä. Virkamieskokoonpano koostuu Kansainvälisen 

metsävirkamiestyöryhmän jäsenistä. Ryhmän laajaan kokoonpanoon kutsutaan lisäksi jäseniä 

muista keskeisistä metsäalan organisaatioista, tutkimuslaitoksista ja sidosryhmistä. Työ sovitetaan 

yhteen EU-metsäjaoston, Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston sekä muiden 

työryhmien toiminnan kanssa. 

Kansainvälisen metsäpolitiikan verkoston tehtävänä on: 

 jakaa tietoa ajankohtaisista metsiin liittyvistä kansainvälisistä aloitteista ja prosesseista, 

 edistää kansallisessa metsästrategiassa määriteltyjen kansainvälisten tavoitteiden ja 

aloitteiden toteuttamista, 

 edistää osaltaan metsäalan kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä, 

sekä 

 seurata ja raportoida metsäneuvostolle kansainvälisen metsäpolitiikan tavoitteiden ja 

aloitteiden edistymisestä osana KMS:n kansainvälistä ja EU metsähanketta.  

Vastaanottajia pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön ehdotuksensa jäseneksi 

ja varajäseneksi 5.4.2019 mennessä. 

 

Lisätietoja antavat kansainvälisten asioiden neuvos Teemu Seppä (puh. 0408274004) sekä 

metsäneuvos Heikki Granholm (puh. 0400 774 298). 

https://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015


[Allekirjoitus] 

 

JAKELU: [tarkistettava] 

Luonnonvarakeskus 
Suomen ympäristökeskus 
Metsähallitus 
Suomen metsäkeskus 
Helsingin yliopisto (maa- ja metsätieteellinen tiedekunta) 
Itä-Suomen yliopisto 
Business Finland 
Euroopan metsäinstituutti 
Finnfund 
Metsäteollisuus ry 
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto ry 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 
Bioenergia ry 
Loimu 
METO 
Metsäylioppilaat ry (Helsingin yliopisto) 
Joensuun Metsäylioppilaat ry 
WWF 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
Natur och Miljö 
Suomen metsäyhdistys 
Sitra 
Teollisuusliitto ry 
 
TIEDOKSI 

 

Valtioneuvoston kanslia 

Ulkoministeriö 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Ympäristöministeriö 

Valtiovarainministeriö 

 


