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Jakelun mukaan

Viite Maa- ja metsätalousministeriön päätökset 10.5.2010 ja 24.6.2010 dnro MMMO 18:00/2010 sekä 27.6.2013, 
3.9.2013 ja 25.11.2015 dnro MMM032:00/2013

Asia PUUMARKKINATYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

Asettaminen

Maa-ja metsätalousministeriö on tänään asettanut Puumarkkinatyöryhmän.

Toimikausi

13.12.2016-30.6.2019.

Tausta

Maa-ja metsätalousministeriön asettama Puumarkkinatyöryhmä on toiminut toukokuusta 2010 lähtien 
pyrkien edistämään puumarkkinoiden tasapainoista toimintaa. Työryhmässä on muun muassa kuultu 
markkinaosapuolten näkemyksiä puumarkkinatilanteesta, edistetty ainespuun ja energiapuun hintatilas- 
tointia, puutavaran hintaindeksiä ja sähköisen puukauppapaikan käyttöönottoa sekä esitetty ja arvioitu 
muita puumarkkinoiden toimintaa parantavia kehityskohteita.

Edellisen kerran työryhmä asetettiin 27.6.2013 ja toimikausi päättyi 26.6.2016. Työryhmän toimintaa on 
kuitenkin perusteltua jatkaa, koska työryhmässä edustettuina oleva tahot ovat kokeneet työryhmän työs
kentelyn hyödylliseksi. Lisäksi biotalouden kehitys ja puun käytön lisääminen korostavat puumarkki
noiden tasapainoisen toiminnan merkitystä entisestään.

Asetetun työryhmän muistiot ja kokousmateriaalit ovat julkisesti saatavissa valtionhallinnon hankerekis- 
terissä HARTissa.

Työryhmän tehtävät

Työryhmän tehtävänä on:
toimia keskustelufoorumina puumarkkinoihin liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä 
seurata ja edistää Suomen puumarkkinoiden vakauttaja ennustettavuutta ja kansainvälistä kilpailu
kykyä sekä tehdä tarvittaessa tähän tähtääviä aloitteita valtiolle ja alan toimijoille 
toimia neuvoa-antavana elimenä puumarkkinoiden toiminnan edistämiseen tähtäävissä kysymyk
sissä sekä seurata käynnissä olevia kehityshankkeita (muun muassa markkinainformaation paran
taminen ja sähköisien palveluiden kehittäminen)
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Työryhmällä ei ole päätösvaltaa ja sen kokouspöytäkirjat ovat julkisia, samoin kuin kaikki työryhmälle 
jaettava tai sen käsiteltävänä oleva aineisto.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Maatalous-ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, maa-ja metsätalousministeriö 

V arapuheenjohtaj at
Ylijohtaja Juha S. Niemelä, maa-ja metsätalousministeriö 

Metsäneuvos Marja Kokkonen, maa-ja metsätalousministeriö 

Jäsenet
Neuvotteleva virkamies Reima Sutinen, työ-ja elinkeinoministeriö (varajäsen teollisuusneuvos 
Mika Aalto, työ-ja elinkeinoministeriö)

Neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtionvarainministeriö (varajäsen neuvotteleva virkamies 
Harri Kähkönen, valtionvarainministeriö)

Ulkoasiansihteeri Helena Silvonen, ulkoasiainministeriö (varajäsen kaupallinen neuvos Heli 
Honkapää, ulkoasiainministeriö)

Johtaja Sauli Brander, UPM-Kymmene Oyj (varajäsen sidosryhmäjohtaja Pekka Rajala, UPM- 
Kymmene Oyj)

Metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y

Erikoistutkija Riitta Hänninen, Luonnonvarakeskus (varajäsen johtaja Taneli Kolström, Luon- 
nonvarakeskus)

Metsäjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry (varajäsen metsäasiantuntija Anu Islander, Metsäteol
lisuus ry)

Varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry (varajäsen toimitusjohtaja Matti Pelto
la, Koneyrittäjien liitto ry)

Toimitusjohtaja Jussi Kumpula, Metsähallitus Metsätalous Oy (varajäsen Asiakkuusjohtaja Heikki 
Kääriäinen, Metsähallitus Metsätalous Oy)

Asiantuntija Katja Kurki-Suonio, Energiateollisuus ry (varajäsen johtaja Jari Kostama, Energia
teollisuus ry)

Metsäpäällikkö Jorma Länsitalo, Stora Enso Oyj

Toimitusjohtaja Kai Merivuori, Sahateollisuus ry (varajäsen Metsäpäällikkö Jussi Joensuu, Kos- 
kitukki Oy)

Metsäjohtaja Juha Mäntylä, Metsä-Group

Puheenjohtaja Rauno Numminen, Etämetsänomistajien liitto

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, Tomator Oyj (varajäsen liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, 
Tomator Oyj)

Johtaja Eija Vallius, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme (varajäsen asiakkuus-ja metsäpäällikkö Ve
sa Orjasniemi, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme)

Metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus (varajäsen johtaja Ari Eini)



Sihteeri
Ylitarkastaja Matti Mäkelä, maa-ja metsätalousministeriö

Maa-ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa määrätä työryhmälle muita sihteereitä.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986), jäljempänä tasa-arvolaki, 4 a §:n 
lmomentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee 
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 
Puumarkkinatyöryhmän kokoonpano ei kuitenkaan täytä edellytettyä 40 prosentin vähimmäisvaatimusta 
naisjäsenten osalta. Asetettavassa puumarkkinatyöryhmässä naisjäsenten osuus on 35 prosenttia.

Maa-ja metsätalousministeriön 5.10.2016 puumarkkinoiden osapuolille lähetetyssä nimeämispyynnössä 
pyydettiin esittämään kahta henkilöä työryhmän jäseneksi, mahdollisuuksien mukaan yhtä naista ja yhtä 
miestä. Valtaosa puumarkkinoiden osapuolista ei kuitenkaan esittänyt jäseniksi sekä miehiä että naisia. 
Tätä perusteltiin esityksissä muun muassa sillä, että henkilökunnan sukupuolirakenne on käytännössä 
täysin miesvaltainen.

Puunhankinnan miesvaltaisuus metsäteollisuudessa ja etenkin pienempien etujärjestöjen henkilöstöra
kenne vaikeuttaa merkittävästi puumarkkinatyöryhmän toiminnan kannalta vaadittavan asiantuntemuk
sen kokoamista ja tasa-arvolain vaatimusten samanaikaista toteuttamista. Tämän vuoksi maa-ja metsä
talousministeriö on katsonut mahdolliseksi poiketa sille tehdyistä esityksistä ainoastaan Suomen metsä
keskuksen edustajien osalta. Maa-ja metsätalousministeriö katsoo, että edellä mainituin perustein tasa- 
arvolaissa tarkoitettu erityinen syy on olemassa.

Työryhmän kustannukset

Puumarkkinatyöryhmän menot maksetaan momentilta 30.01.01 (Maa-ja metsätalousministeriön toi
mintamenot).

Maatalous-ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Metsäneuvos

JAKELU:
Työryhmän jäsenet 
Kilpailu-ja kuluttajavirasto 
Hare




