LIITE 1

Tehtäväkuvaus: Kestävä metsäbiotalous Barentsin alueella –hankkeen toteuttaminen
Hankkeessa järjestetään Barentsin Metsäfoorumi (Barents Forest Forum) vuoden 2023 syksyllä
sekä tehdään selvitys Barentsin metsätyöryhmän toiminnan ja työtapojen kehittämiseksi.
Hankkeen tausta
Suomi toimii Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) sekä sen alaisen Barentsin metsätyöryhmän
(BFSWG) puheenjohtajana lokakuusta 2021 alkaen lokakuuhun 2023 saakka. Työryhmässä on aktiivisesti
mukana Suomen lisäksi Venäjä, Ruotsi ja Norja. Suomen puheenjohtajana toimii Sanna Paanukoski maa- ja
metsätalousministeriöstä. Myös Luonnonvarakeskuksella ja Suomen metsäkeskuksella on edustajansa
työryhmässä. Suomen kaksivuotisen puheenjohtajakauden tärkein tapahtuma on järjestää Barentsin
metsäfoorumi vuonna 2023. Lisäksi pidetään vuosittain vähintään kaksi työryhmäkokousta.
Barentsin metsätyöryhmä on perustettu jo vuonna 2000, joten sen toiminnalla on pitkät perinteet.
Metsätyöryhmä nostettiin taloustyöryhmän alaisuudesta omaksi työryhmäkseen Norjan
puheenjohtajakaudella vuonna 2020 (Barents Forest Sector Network > Barents Forest Sector Working
Group). Tämä muutos vaatii työryhmän työn, vaikuttavuuden ja tunnettuuden kehittämistä Suomen
puheenjohtajuuskaudella. Norjan puheenjohtajuuskauden työtä ja kokoontumista rajoitti koronapandemia
ja esimerkiksi Barentsin Metsäfoorumi järjestetään Norjan kaudella virtuaalisesti. Lisäksi tavoitteena on
lisätä työryhmän yhteyksiä muihin työryhmiin. Muun muassa näiden syiden vuoksi kehittämistyölle on
erityistä tarvetta.
Barentsin metsäfoorumi on kahden vuoden välein järjestettävä tapahtuma ja seuraava metsäfoorumi
järjestetään Norjan toimesta lokakuussa 2021.
Hankkeen tavoite
Hankkeen yleisenä tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä. Erityisinä tavoitteina on edistää ja lisätä
metsäbiotalouden toimijoiden kaupallista ja tieteellis-teknistä sekä hallinnon yhteistyötä ja luoda uusia
mahdollisuuksia Barentsin euroarktisen neuvoston alueella. Tavoitteena on myös kehittää metsätyöryhmän
työtä ja sen vaikuttavuutta, lisätä ja kehittää yhteistyötä muiden sidosryhmien, että muiden Barentsin
työryhmien kanssa, erityisesti talous- ja ympäristötyöryhmän sekä Barentsin alueneuvoston kanssa.
Hankkeen tarkoitus ja lopputulos
Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa kaksi seuraavaa osahanketta:
1. Barentsin Metsäfoorumin (Barents Forest Forum) järjestäminen vuoden 2023 syksyllä
Rovaniemellä.
2. Selvitys Barentsin metsätyöryhmän toiminnan ja työtapojen kehittämiseksi.

Selvityksen tekeminen painottuu vuodelle 2022 ja Barentsin Metsäfoorumin järjestäminen vuodelle 2023.
Hankkeen lopputuloksena on

1. Barentsin metsäfoorumin onnistunut järjestäminen ja
2. englanninkielinen selvitys Barentsin metsätyöryhmän toiminnan ja työtapojen kehittämisestä.
Hankkeen painotus on osahankkeessa 1 eli Barentsin metsäfoorumin järjestämisessä ja maa- ja
metsätalousministeriö on alustavasti arvioinut siihen kuluvan suuremman osuuden hankkeen
rahoituksesta.
Osahankkeessa 1 järjestetään kokonaisuudessaan Barentsin metsäfoorumi Rovaniemellä vuonna 2023.
Metsäfoorumi järjestetään maa- ja metsätalousministeriön ja Barentsin metsätyöryhmän ohjauksessa.
Tapahtuman pääteemana on kestävä kehitys erityisesti metsäbiotalouden alalla. Lisäksi teemana on
ilmastonmuutos. Tapahtuman tavoitteena on tuoda esiin metsien merkitys hyvinvoinnin lähteenä erityisesti
Barentsin alueella ja se, miten huolehtimalla kestävyyden eri osa-alueista turvataan nykyisten ja tulevien
sukupolvien mahdollisuudet hyödyntää metsiä. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille metsistä ja metsäalasta
kiinnostuneille yritysten, kansalaisjärjestöjen, hallinnon ja tutkimuksen edustajille sekä nuorille ja
opiskelijoille. Foorumin tavoitteena on saada 150 osanottajaa Barentsin euroarktisen neuvoston
jäsenmaista. Tapahtumaan sisältyy tilanteen niin salliessa sekä seminaariosuus että retkeilyosuus.
Tapahtuman kieli on englanti. Osahankkeeseen kuuluu olennaisena osana viestintä tapahtumasta.
Osahankkeessa 2 on selvitettävä Barentsin metsätyöryhmän jäsenten näkökulmat työryhmän työn
kehittämisestä, tulevaisuuden painopisteistä ja työtavoista. Miten jäsenet näkevät Barentsin työryhmän
toiminnan ja mitä toiveita heillä on siihen liittyen? Koetaanko työn tuovan lisäarvoa kansainväliseen
yhteistyöhön Barentsin alueella? Lisäksi on selvitettävä, miten parhaiten voitaisiin lisätä ja kehittää
yhteistyötä Barentsin muiden työryhmien, kuten esimerkiksi talous- ja ympäristötyöryhmien sekä Barentsin
alueneuvoston kanssa. Selvitys on tarkoitettu erityisesti Barentsin metsätyöryhmän omaan käyttöön.
Osahankkeen 2 loppuraportti (selvitys) tulee valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hankkeen toteutuksesta
Hankkeen toteuttajien tulee osallistua myöhemmin maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittavalla
tavalla Barentsin metsätyöryhmän kokouksiin. Työryhmäkokouksia on suunniteltu Suomen
puheenjohtajuuskaudella pidettävän Joensuussa talvella/keväällä 2022, Kajaanissa syksyllä 2022,
Kuusamossa keväällä 2023 ja Rovaniemellä syksyllä 2023.

Rahoituksen lähde
Hankkeen rahoitus koostuu ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahasta (IBA),
jonka se on myöntänyt maa- ja metsätalousministeriön käyttöön. IBA-hankkeita koskevassa viestinnässä
tulee tuoda esiin rahoituksen lähde ja sopivissa yhteyksissä käyttää ulkoministeriön logoa, joka löytyy
osoitteesta: https://um.fi/ulkoministerion-visuaalinen-ilme. Samoissa yhteyksissä olisi käytettävä myös
maa- ja metsätalousministeriön logoa, joka löytyy osoitteesta: https://mmm.fi/ministerio/yhteisotunnus.

