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METSÄNKÄSITTELYMENETELMIEN MONIPUOLISTAMINEN -JATKO TYÖRYHMÄ 
 
 
Asettaminen 
 

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut Metsänkäsittelymenetelmien moni-
puolistaminen -jatkotyöryhmän.  

 
Tausta 
 

Metsänomistajien ja yhteiskunnan tavoitteet ja arvot ovat monipuolistuneet. Lisäksi on 
tarve parantaa metsätalouden kannattavuutta, selkeyttää metsälainsäädäntöä ja tehostaa 
viranomaistoimintaa. Näiden syiden vuoksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa jatko-
työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella metsälainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. 
Jatkotyöryhmä jatkaa metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamista selvittäneen työ-
ryhmän työtä (MMM047:00/2010), joka esitti 31.12.2010 luovutetussa loppuraportissa 
suosituksia metsien käsittelyn monipuolistamisen tärkeimmistä linjanvedoista, tavoit-
teista ja toimenpiteistä.  

 
Toimikausi 
  

 Jatkotyöryhmän toimikausi on 3.11.2011–30.6.2012. 
 
Tehtävä 
 

Jatkotyöryhmän tulee 30.6.2012 mennessä tehdä esitys metsälakiin ja sen nojalla annet-
tavaan valtioneuvoston asetukseen tehtävistä muutoksista, joiden perusteella valmistel-
laan tarvittavat hallituksen esitykset. Metsälakia ja alemmanasteisia säädöksiä uudistet-
taessa huomioidaan metsänomistajien erilaiset tavoitteet ja metsäpoliittiset linjaukset 
kestävästä metsien hoidosta ja käytöstä. 

 
Organisointi 
 

 Puheenjohtaja: 
osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö 
 
Varapuheenjohtaja: 
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö 
 
Muut jäsenet: 
metsäasiantuntija Sini Eräjää, Suomen Luonnonsuojeluliitto 
tutkimusjohtaja Paula Horne, Pellervon taloustutkimus PTT 
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metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK r.y.  
henkilökohtainen varajäsen metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja met-
sätaloustuottajien Keskusliitto MTK r.y. 

maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö Lauri Karvonen, Metsähallitus 
julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, Suomen riistakeskus 

henkilökohtainen varajäsen osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja 
metsätalousministeriö 

vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen, maa- ja metsätalousministeriö 
puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 
viranomaispäällikkö Ilkka Koivisto, Metsäkeskus Häme-Uusimaa 
metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö 
professori Kari Mielikäinen, Metsäntutkimuslaitos 
puheenjohtaja Rauno Numminen, Suomen Metsätilanomistajien liitto r.y. 
puheenjohtaja Håkan Nystrand, Metsäalan asiantuntijat ry METO 
hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö 

henkilökohtainen varajäsen strateginen johtaja Sixten Sunabacka, työ- ja 
elinkeinoministeriö 

toiminnanjohtaja Juha Rautakoski, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso 
pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi 
maankäyttö- ja kiinteistöjohtaja Jorma Saarimaa, UPM-Kymmene Oyj 
metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry 

henkilökohtainen varajäsen metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Met-
säteollisuus ry 

hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö 
henkilökohtainen varajäsen neuvotteleva virkamies Harri Karjalainen, 
ympäristöministeriö 

vanhempi tutkija Sauli Valkonen, Metsäntutkimuslaitos 
 

Sihteeri: 
ylitarkastaja Matti Mäkelä, maa- ja metsätalousministeriö 

 
Jatkotyöryhmän jäsenet voivat käyttää varahenkilöä ollessaan estyneitä osallistumaan 
kokoukseen. 

 
Kustannukset ja rahoitus 
 

Jatkotyöryhmän työ suoritetaan virkatyönä ilman eri palkkioita. Jatkotyöryhmän nimet-
tyjen henkilöiden taustaorganisaatiot vastaavat pääsääntöisesti edustajansa mahdollisis-
ta matka- ja muista kustannuksista. Jatkotyöryhmän työstä aiheutuvat korvattavat kus-
tannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.01.01 määrärahasta.  
 
 
 
 
 
 



   3 (3) 
  

 

 
 
 

 
 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 
 
 
 
 
 
ylitarkastaja   Hanna-Maria Kahilainen 
 

 
 
 
 
 
JAKELU:  Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muut jäsenet, sihteeri, valtiosihteeri Art-

joki, erityisavustaja Rytilä, kansliapäällikkö Vaittinen 
 
TIEDOKSI: Metsäosasto 

Talousyksikkö 
 Hankerekisteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


