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Sisältö 

• Metsäkeskustelua (ja -politiikkaakin) ohjailleet ja ohjailevat kansainväliset 

trendit 

• Politiikkaprosessit, joilla pyritään tasapainoon 

• maailmanlaajuisesti 

• EU:ssa 

• Suomessa 

• Johtopäätöksiä 
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Trendi 1: metsien taloudellisen 

merkityksen korostaminen 

• metsistä saatavat (suorat) taloudelliset hyödyt korostuvat 

• metsäteollisuus vaurastutti Suomen 

• johti 1900-luvulla Suomessa metsävarojen ja metsäpinta-alan kasvuun 

• useissa maissa ei koskaan päästy tähän vaiheeseen, joten metsät 

raivattiin muiden käyttömuotojen tieltä 
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Trendi 2: metsien ja biodiversiteetin 

suojelu  

• suojelualueiden perustaminen 

• kansalliset 

• Natura 2000 

• CBD 

• kansalliset metsäohjelmat 

• sertifiointi 

• METSO 
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Trendi 3: laittomien hakkuiden 

torjuminen 

• FLEG 

• EU:n FLEGT-toimintasuunnitelma 2003 

• VPA-sopimukset kolmansille maille ja hyvä hallinto 

• EU:n puutavara-asetus 
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Trendi 4: ilmastonmuutoksen torjunta 

• Kv. ilmastoprosessi 

• REDD 

• EU:n energia- ja ilmastopaketti 2020 

• khk-päästöt -20% 

• RED 

• kestävyyskriteerit biopolttonesteille 

• EU:n biotalousstrategia 

• Pariisin ilmastosopimus 

• max. 1,5 °C lämpeneminen 
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Trendi 4: ilmastonmuutoksen torjunta 2 

• EU:n energia- ja ilmastopaketti 2030 

• khk-päästöt -40% 

• LULUCF-asetus 

• vertailuluku Suomen metsänielulle 

• RED2 

• kestävyyskriteerit puun energiakäytölle 

• Komission ehdotus kestävästä rahoituksesta 

• sisältää määritelmän metsien kestävälle hoidolle ja käytölle 

• EU:n metsäkadon vastainen toimintaohjelma (2. neljännes/2019) 

• huomio etenkin maatalouden aiheuttamassa metsäkadossa 
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Trendi 5: ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen? 

• pahoja kuolonuhreja vaativia metsäpaloja Euroopassa 

• pahoja kaarnakuoriaistuhoja, etenkin Keski-Euroopassa 

aktiivinen metsien hoito ja käyttö välttämätöntä tuhojen ehkäisemiseksi 

aktiivinen metsätalous ainoa realistinen keino tehdä sopeutumista 

edistäviä toimia isoilla pinta-aloilla 

• sopeutumisesta uusi biotalouden ajuri? 

13 



Tasapainottavat prosessit 

Globaalisti 

• YK:n Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet 

• YK:n metsästrategia 2030 

EU:ssa 

• EU:n metsästrategia 2020 

• uuden strategian valmistelu alkamassa 

Suomessa 

• Kansallinen metsästrategia 

• päivitetty 2018 
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Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet 

EU 

Suomi 

UNFCCC, CBD, UNCCD YK:n metsästrategia 2030 

FAO, UNECE, EFI, FE UNFF, CPF 

EU-politiikat: CAPin 
metsätoimet, valtiontuen 

säännöt, Natura 2000, luonto- 
ja lintudirektiivit,   

Biodiversiteettistrategia, 
FLEGT, EUTR, Horizon 2020, 

LULUCF, RED2, biotalous, 
kehityspolitiikka, metsäkato ... 

EU:n metsästrategia 

Muut sektoripolitiikat 
ja horisontaaliset 

Kansallinen 
metsästrategia 



Kansallisen metsästrategian kv. hanke 
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Johtopäätöksiä 

• ilmastonmuutoksen kaltaiset haasteet vaativat poikkisektoraalisia toimia 

siksi niiden käsittely on haastavaa 

 ja tuskin helpommaksi muuttuu 

• Kv. ja EU-metsäpolitiikkaprosesseihin vaikutettava kaikilla tasoilla ja 

laajalla rintamalla 

• vertikaalisesti  

• horisontaalisesti 

• Kansallisen metsästrategian kaltaiset kokoavat prosessit ovat jatkossa 

entistä tärkeämpiä 
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kiitos! 
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