
 MUISTIO  1 (2) 

   

 18.12.2020  

   

    

 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 
Hallituskatu 3 A, Helsinki 
PL 30, 00023 Valtioneuvosto 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 
Regeringsgatan 3 A, Helsingfors 
PB 30, 00023 Statsrådet 
 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
Hallituskatu 3 A, Helsinki 
P.O. Box 30, FI-00023 Government,Finland 

 

METKA 2020 –TYÖRYHMÄN 27. KOKOUS 

Aika 18.12.2020 klo 13.00-15.20 
 
Paikka Skype 
 
Osallistujat Marja Kokkonen (pj.), Maarit Loiskekoski, Kirsi Taipale, Jari Varjo, Aki Hostikka, Jussi Joensuu, 

Lea Jylhä, Simo Jaakkola, Matti Mäkelä, Riitta Raatikainen, Tapani Veistola, Erkki Eteläaho ja 
Niina Riissanen (siht.) 

 
 

1. Kokouksen avaus 

 

Marja Kokkonen avasi kokouksen. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio (Kokousmuisto METKA2020 09122020). 

 

3. Työryhmän muistion viimeistely 

 

Keskusteltiin työryhmämuistio luonnoksen (METKA2020 työryhmän muistio 10122020) 

pohjalta ja tehtiin muutokset suoraan työryhmänmuistioon. 

 

Valtuutettiin työryhmän sihteeri tekemään seuraavat muutokset ja/tai lisäykset työryhmän 

muistioon: 

- ruotsinkielinen tiivistelmä 

- lukuun 1.8.2 uuden metsästrategian valmistelun tilanteesta 

- lukuun 1.8.5 uudesta biodiversiteettistrategiasta 

- lukuun 2.4.1.5 turvemaiden toteutuneiden nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituk-

sen määrää koskevien lukujen korjaus 

- lukuun 2.4.2.3 niin, että kirjaukset vastaavat voimassa olevaa lakia 

- lukuun 2.5.2 maininta, luonnonhoitotyön jatkovalmistelutarpeesta 

- muistio taitto ja sen saavutettavuuden varmistaminen 

Suomen Luonnonsuojeluliitto tulee jättämään muistioon eriävän mielipiteen. Sovittiin, että 
eriävä mielipide tulee toimittaa 15.1.2021 mennessä.  

 
4. Työryhmän muistion luovuttaminen 

 

Työryhmän muistio luovutetaan ministerille pe 29.1.2021 klo12. Työryhmän jäsenille on 

lähetetty kalenterikutsu tilaisuuteen. Maa- ja metsätalousministeriö tulee julkaisemaan luo-

vutuksesta tiedotteen. 

 

Sovittiin, että työryhmän muistiota ei saa jakaa työryhmän ulkopuolelle, eikä siitä saa kom-

mentoida julkisesti ennen kuin se on luovutettu ministerille. Sovittiin kuitenkin poikkeuk-

sista, että muistion saa jakaa pilotointihankkeen työntekijälle ja suometsäfoorumiin osallis-

tujille sillä ehdolla, että muistion saajat eivät jaa sitä eteenpäin tai kommentoi julkisesti en-

nen kuin työryhmän muistio on luovutettu ministerille. 

 

Uutta kannustejärjestelmää koskevan lain kirjoitustyöhön päästään työryhmän muistion 

pohjalta, kunhan valtion tukisuuntaviivat ovat selvillä. Pykälien kirjoittamiseen perustetaan 

uusi työryhmä, johon tullaan kutsumaan tässä työryhmässä olleita tahoja. 
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5. Muut asiat 

 

Keskusteltiin suometsän hoidon pilotointihankkeesta. Todettiin, että hankkeen rahoitusha-

kemus on jätetty, mutta rahoituksesta ei ole vielä tietoa. Metsäkeskus on rekrytoinut pilotti-

hankkeen työntekijän. Hankkeelle toivottiin laajaa ohjausryhmää, jossa voisi olla mukana 

halukkaat työryhmän jäsenet. 

 

Sovittiin, että tämän kokouksen pöytäkirja hyväksytään sähköpostitse. 

 
6. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin kiittelyihin ja hyvän joulun toivotuksiin 15.20. 

 


