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Tausta

Osana KMS 2025 päivitystä määritellään Suomen tulevat linjaukset 
kansainväliselle metsäpolitiikalle ja EU:n metsäasioiden hoidolle

Valmisteluvaiheet:
1. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen taustaselvitys
2. Kv. luonnonvaraverkoston tilaisuus -> ministeri Leppä käynnisti 

valmistelun
3. Avoimet työpajat (Suomen metsäyhdistys fasilitoi) 
4. Virkamiesvalmistelu, ml. linkitys KMS 2025 valmisteluun
5. Laaja kommentointikierros (ministeriöt, EU-metsäjaosto, 

Metsäneuvoston työvaliokunta, LUKE ja SYKE tutkijat)
6. Luonnos Metsäneuvostoon (26.9.) -> peruslinjaus ja evästys 

mahdolliselle jatkotyölle
7. Tarkennetaan mahdolliset avoimet kysymykset
8. Integroidaan KMS2025 päivitykseen, ml. tiivistelmä ja liite
9. Toimeenpano (on jo käynnissä)
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Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet

EU

Suomi

UNFCCC, CBD, UNCCD YK:n metsästrategia 
2030

FAO, UNECE, EFI, FE UNFF, CPF

EU:n politiikka-aloitteet: 
CAPin metsätoimet, 

valtiontukisäännöt, Natura 
2000, luonto- ja lintudir., 

bd-strategia, FLEGT, 
EUTR, Horizon 2020, 

LULUCF, RED, vieraslajit, 
kehitysyhteistyö…

EU:n 
metsästrategia

Muut 
sektoripolitiikat KMS 2025

Kestävän kehityksen agenda 2030 ja metsäprosessit; 
kansainvälinen, EU- ja kansallinen politiikkakehys



Painopisteet, tavoitteet ja aloitteet
• Yleinen tavoite: Edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja 

metsäalan toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa kansainvälisiä 
liiketoimintamahdollisuuksia

• Toiminta-alueet:
1. Kansainvälinen metsäpolitiikka ja kehityspolitiikka
2. EU:n metsäasiat
3. Liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen

• Toiminnalliset painopisteet:
1. Tieto ja viestintä
2. Yhteistyö
3. Koordinaatio

• Sisällölliset painopisteet:
1. Biotalous
2. Ilmastonmuutos ja bioenergia
3. Laillisuus ja hyvä hallinto
4. Biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut
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Kansainvälisen metsäpolitiikan aloitteet 1/2

• Tieto: Digitalisaatio, T&K&I, tutkimus, EFI
• Viestintä: poliittinen näkyvyys ja painoarvo, UNECE&FAO 

metsäviestijöiden verkosto 
• Yhteistyö: Agenda 2030, YK:n metsästrategia 2030, EU:n ja 

kansallinen kehityspolitiikka, Euroopan 
metsäsopimusneuvottelut, nexus-lähestymistapa

• Koordinaatio: Suomen ja EU:n johdonmukainen toiminta eri 
prosesseissa, CPF-metsäkumppanuusjärjestelmä, 
eurooppalainen metsäyhteistyö  
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Kansainvälisen metsäpolitiikan aloitteet 2/2
 Biotalous: kv. yhteistyön vahvistaminen, eri prosessien 

johdonmukaisuus, uusiutumattomien korvaaminen, biotalouden 
kestävyyden arviointi ja todentaminen

 Ilmastonmuutos ja bioenergia: Pariisin sopimuksen 
toimeenpano, metsäkadon vähentäminen (REDD+), kv. 
yhteistyö modernin bioenergian edistämiseksi 
energiatehokkaasti

 Laillisuus ja hyvä hallinto: FLEGT-toiminta, omistus- ja 
hallintaoikeudet, demokraattisuus ja läpinäkyvyys sekä naisten, 
nuorten ja vähemmistöjen asema

 Biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut (ml. virkistys ja terveys): 
biodiversiteettitavoitteiden (post-2020) kehittäminen, metsien 
suojelun edistäminen kustannustehokkaasti, 
ekosysteemipalveluiden arvottaminen sekä 
markkinamekanismien kehittäminen, virkistyspalvelut ja 
terveysvaikutukset   6



EU-aloitteet 1/2

• Tieto: tutkimustiedon välittäminen, EU:n metsätietojärjestelmä, 
EFIn ThinkForest, Päättäjien metsäakatemia Brysselin väelle, 
kohdennetut metsäsektorivierailut Suomeen 

• Viestintä: EU:n metsäpäällikkökokous, PJ-kauden muut 
tapahtumat, SMY:n viestinnän tehostaminen

• Yhteistyö: EU:n PJ-maiden yhteistyö, PMK:n vahvistaminen, 
Puu- ja korkkikomitea, 2019 aloittava EP

• Koordinaatio: EU:n metsästrategian 2020→ vahvistaminen ja 
kv-tavoitteiden sisällyttäminen siihen, EU:n 
biodiversiteettistrategia 2020→
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EU-aloitteet 2/2

• Biotalous: EU:n päivitetyn biotalousstrategian toimeenpano, EU-
tason ohjelmat puunkäytön edistämiseksi, PJ-kauden 
biotalouskonferenssi, CAPin metsätoimet ja valtiontuen säännöt

• Ilmastonmuutos ja bioenergia: LULUCF-vertailutason 
asettaminen, RED2-kestävyyskriteerien suunnittelu ja 
toimeenpano, EU:n metsäkatoa koskevat aloitteet

• Laillisuus ja hyvä hallinto: EUTR:n tuotekattavuuden tarkastelu, 
FLEGT-työohjelman valmistelu ja toimeenpano (2018 – 2022)

• Biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut (ml. virkistys ja terveys): 
EU:n biodiversiteettistrategian uudistus 2020→

8



Liiketoimintamahdollisuuksien edistämisen aloitteet 
1/2

• Tieto: T&K&I kahdenvälisessä yhteistyössä ja Business Finland 
-toiminnassa, selvitetään metsätieto&digitalisaatio -keskittymän 
perustamista Suomeen, metsäalan osaaminen ja koulutusvienti  

• Viestintä: vahvistetaan, jotta Suomi tunnetaan osaavana, 
edistyksellisenä ja vastuullisena toimijana 

• Yhteistyö: ministeriöiden, BF, yritysten ja muiden toimijoiden 
yhteistoiminta, selvitetään metsäalan yritysten ja toimijoiden 
yhteenliittymän perustamista (vrt. FWF), kartoitetaan 
rahoituksen pullonkauloja

• Koordinaatio: jatketaan ja kehitetään BF toimintaa metsiin ja 
biotalouteen liittyen  
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Liiketoimintamahdollisuuksien edistämisen aloitteet 
2/2

 Biotalous: metsiin perustuvien tuotteiden ja palveluiden käytön 
edistäminen, Wood from Finland -jatko, varmistetaan 
suomalaisten toimijoiden vastuullisuus  

 Ilmastonmuutos ja bioenergia: modernin ja energiatehokkaan 
bioenergian tuotannon ja käytön kehittäminen, metsien tilan 
seurannan ja metsäkadon vähentämisen (ml. REDD+) 
liiketoimintamahdollisuudet 

 Laillisuus ja hyvä hallinto: Myönteisen maakuvan vahvistaminen: 
Aktiivinen ja avoin yritysviestintä yhteiskunta- ja 
ympäristövastuullisuudesta 

 Biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut (ml. virkistys ja terveys): 
liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen
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Toimintatapa ja resurssit
• Toimintatapa: yhteisvaikuttaminen, asiantuntijuuden hyödyntäminen, tiedolla 

ja viestinnällä vaikuttaminen, yhteistoiminta eri tahojen kanssa, jne.

• Organisointi:
– perustetaan eri toimijoista koostuva kv. metsäpolitiikan ryhmä 

(virkamiestyöryhmä jatkaa suppeana kokoonpanona)
– EU-metsäjaosto
– yhteistoiminta muiden ryhmien välillä ja eri toimintatapojen välillä
– linkitys metsästrategian toimeenpanoon ja arviointiin

• Resurssit:
– riittävät henkilöresurssit ja toimintamenot eri ministeriöissä (MMM, TEM, 

YM, UM)
– Business Finland -prioriteetit ja toimintatavat
– muiden toimijoiden resurssit

23.1.2019 11



Kysymyksiä Metsäneuvostolle

1. Ovatko muistiossa ehdotetut tavoitteet, painopisteet ja aloitteet 
kannatettavia? Sitoudutaanko näiden toimeenpanoon laajasti?

2. Onko esitetty toimintatapa kannatettava? Kuinka turvataan 
resurssit laaja-alaiseen kv. toimintaan, EU-vaikuttamiseen sekä 
liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen?

3. Onko kv. ja EU-näkökulmat otettu huomioon riittävästi ja 
johdonmukaisesti KMS2025-kokonaisuudessa?   
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