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Jakelussa mainituille

METSÄNJALOSTUKSEN JA SIEMENTUOTANNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

Maa-ja metsätalousministeriö on tänään asettanut metsänjalostuksenja siementuotannon neu
vottelukunnan. Metsänj alostuksen ja siementuotannon neuvottelukunnan tehtävänä on seurata
ja tukea valtakunnallisen Metsänjalostus 2050 -ohjelman toteuttamista Luonnonvarakeskukses
ta annetun valtioneuvoston asetuksen (715/2004) mukaisena tehtävänä. Neuvottelukunta myös
seuraaja edistää jalostustoimmnnan integrointia metsätalouteen, metsäpuiden geenivarojen hoi
toon, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, metsägeneettiseen tutkimukseen ja muuhun metsän-
tutkimukseen. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös edistää metsänjalostuksen tulosten käyttöä
metsätaloudessa sekä välittää käytännön metsätalouden toiveita metsänjalostukselleja metsä
geneettiselle tutkimukselle. Lisäksi neuvottelukunta seuraaja tukee maa-ja metsätalousminis
teriön metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelman etenemistä. Neuvottelukunnan toi
mikausi päättyy 31.12.2019.

KOKOONPANO
(suluissa varajäsen)

Puheenjohtaja:
ylitarkastaja Sanna Paanukoski

JÄSENET:

ylitarkastaj a Kari Leinonen, Elintarviketurvallisuusvirasto
(yks ikönj ohtaj a Hannu Kukkonen, Elintarviketurvallisuusvirasto)

professori Teemu Teen, Helsingin yliopisto
(yliopistonlehtori Risto Kasanen, Helsingin yliopisto)

Biotalouden tutkimusyksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki, Hämeen ammattikorkeakoulu
(johtaja Tapani Pöykkö, Hämeen ammattikorkeakoulu)

tutkija Katri Himanen, Luonnonvarakeskus
(asiantuntijapalveluiden johtaja Taneli Kolström, Luonnonvarakeskus)

metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
(kenttäpäällikkö Asta Sarkki, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry)

metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen, Metsähallitus
(kehittämisasiantuntija Nuutti Kiljunen, Metsähallitus)
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EU-metsäasioiden päällikkö Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry
(metsäasiantuntija Jim Antturi, Metsäteollisuus ry)

professori Outi Savolainen, Oulun yliopisto
(akatemiatutkija Tanja Pyhäjärvi, Oulun yliopisto)

toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen, Siemen Forelia Oy
(markkinointijohtaja Kari Lahtinen, Siemen Forelia Oy)

metsänhoidon asiantuntija Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus
(metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes, Suomen metsäkeskus)

toimitusjohtaja Rauno Kataja, Suomen metsätaimituottajat ry
(toimitusjohtaja Tero Kauppinen, Suomen metsätaimituottajat ry)

metsäpäällikkö Hannu Niemelä, Tapio Oy
(seed manager Sakari Pönniö, Tapio Oy)

metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt, UPM-Kyrnmene Oyj, metsä
(taimitarhapäällikkö Anne Immonen, UPM-Kymmene Oyj, metsä)

PYSYVÄT ASIANTUNTIJAT JA SihTEERI

professori Katri Kärkkäinen, Luonnonvarakeskus
vanhempi tutkija Matti Haapanen, Luonnonvarakeskus
j alostusmetsänhoitaj a Jukka Antola, Luonnonvarakeskus

Jukka Antola toimii myös neuvottelukunnan sihteerinä. Maa-ja metsätalousministeriö voi tar
vittaessa määrätä neuvottelukunnalle muita sihteereitä.

TOIMINTATAPA:
Neuvottelukunnan alaisuudessa voi toimia tarpeen mukaan määräaikaisia työryhmiä.

MENOT:
Neuvottelukunnan menot maksetaan momentilta 30.01.01 (Maa-ja metsätalousministeriön
toimintamenot).

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

.

Metsäneuvos Marja Kokkonen
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JAKELU:

Metsänj alostuksen ja siementuotannon neuvottelukunnan puheenjohtaja, j äsenet, varaj äsenet ja
pysyvät asiantuntijat
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Luonnonvaraosasto
Metsäneuvos Marja Kokkonen

METSÄNJALOSTUKSEN JA SIEMENTUOTANNON NEUVOTTELUKUNNAN ASET

TAMINEN

Luonnonvarakeskuksessa ja sitä ennen Metsäntutkimuslaitoksessa toimineen Metsänjalostuksen
neuvottelukunnan toimikausi päättyi 31.12.2015. Luonnonvarakeskus ei aio nimitä uuttaa neuvotte
lukuntaa. Maa- ja metsätalousministeriö pitää kuitenkin tarpeellisena jatkaa neuvottelukunnan toi
mintaa.

Metsänjalostuksella metsänvilj elyaineiston perinnöllisiä ominaisuuksia muokataan vastaamaan pa
remmin ihmisen tarpeita niin, että puusta valmistettavien tuotteiden arvo lisääntyy, metsänkasvatuk
sen kiertoaika lyhenee ja sen taloudellinen kannattavuus paranee. Metsänjalostus on yksi keskeinen
työväline kasvavan biotalouden tarvitsemien biomassojen tuotannossa. Metsäpuiden siementuotan
non kautta metsänjalostuksen tulokset saadaan käytäntöön ja samalla turvataan Suomen olosuhteisiin
soveltuvien siementen ja taimien tuottaminen metsänviljelyä varten. Lisäksi metsänjalostuksella on
tärkeä rooli metsien sopeutumisessa ilmastonmuutokseen.

Metsänjalostuksenja siementuotannon neuvottelukunnan tehtävänä olisi seurata ja tukea valtakun
nallisen Metsänjalostus 2050 -ohjelman toteuttamista Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneu
voston asetuksen mukaisena tehtävänä. Neuvottelukunta myös seuraisi ja edistäisi jalostustoiminnan
integrointia metsätalouteen, metsäpuiden geenivarojen hoitoon, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen,
metsägeneettiseen tutkimukseen ja muuhun metsäntutkimukseen. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi
edistää metsänjalostuksen tulosten käyttöä metsätaloudessa sekä välittää käytännön metsätalouden
toiveita metsänj alostukselle ja metsägeneettiselle tutkimukselle. Lisäksi neuvottelukunta seuraisi ja
tukisi maa- ja metsätalousministeriön metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohj elman etenemistä.

Metsänjalostuksenja siementuotannon neuvottelukunnan puheenjohtajana toimisi maa-ja metsätalo
usministeriön luonnonvaraosaston virkamies. Neuvottelukunnassa olisi edustus Elintarviketurvalli
suusvirasto Evirasta, Helsingin yliopistoista, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Luonnonvarakeskuk
sesta, Metsähallituksesta, Metsäteollisuus ry:stä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
ry:stä, Siemen Forelia Oy:stä, Suomen metsäkeskuksesta, Suomen Metsätaimituottajat ry:stä, Tapio
Oy:stä ja UPM-Kymmene Oyj Metsästä. Lisäksi neuvottelukunnassa olisi kolme pysyvää asiantunti
jaa Luonnonvarakeskuksesta, joista yksi toimisi myös neuvottelukunnan sihteerinä.

Neuvottelukunnan työ tehtäisiin virkatyönä. Kukin organisaatio maksaisi osallistuj ansa matkakulut.
Neuvottelukunnan muut menot maksetaan momentilta 30.01.01 (Maa- ja metsätalousministeriön
toimintamenot).

Neuvottelukunnan varsinaisista jäsenistä naisia on 6 ja miehiä 8. Näin ollen naisten ja miesten määrä
täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (232/2005) vaati
mukset (naisten osuus on 43 %).
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