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Metsäalaan vaikuttavat megatrendit
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Kestävän kehityksen Agenda 2030, EU ja kansalliset

metsäasiat
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Kansallinen metsästrategia 2025 päivitys

• Visio: Metsien kestävä hoito ja käyttö on 

kasvavan hyvinvoinnin lähde 

• Päämäärät: 

• 1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö 
metsiin perustuville liiketoiminnoille.

• 2. Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja 
monipuolistuvat.

• 3. Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja 
monipuolisessa käytössä.

• Tavoitekokonaisuudet (7 kpl)

• Hankesalkku
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Kv. ja EU metsäasiat 
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• 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



Kv. metsäasioiden aloitteita  
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• 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  

 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): biodiversiteetti-

tavoitteet (post-2020), metsien suojelun 

edistäminen kustannustehokkaasti, 

ekosysteemipalveluiden arvottaminen sekä 

markkinamekanismien kehittäminen  



EU metsäasioiden aloitteita 
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• 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 →

• 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→



Kv. liiketoiminnan edistäminen 

8

• 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  

 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



Toimintatapa ja resurssit 
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• 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 (esim. kv. 
luonnonvaraverkosto)

• linkitys metsästrategian toimeenpanoon ja arviointiin

• Resurssit:

• riittävät henkilöresurssit ja toimintamenot eri ministeriöissä (MMM, TEM, YM, 
UM)

• Business Finland -prioriteetit ja toimintatavat

• muiden toimijoiden resurssit



Metsä-vesi-ruoka-energia nexus

Toteuttaako KMS2025 ja 
kv. metsäpolitiikka 
nexusta?

•Politiikkakoherenssin 

kehittäminen √

•Kansainväliset prosessit √
•Uudet innovatiiviset 

rahoitusmekanismit √
•Osaamisen ja tutkimuksen 

kehittäminen √
•Uudet liiketoiminta-

mahdollisuudet √


