
Metsäasioiden kansallisesta päätösvallasta täytyy pitää kiinni 
 
Metsäneuvostojen puheenjohtajien kannanotto 29.9.2021 
 
Maakunnallisten metsäneuvostojen puheenjohtajat ovat huolissaan siitä, 
että EU himoitsee metsäpoliittista päätösvaltaa Brysseliin. Tämä on EU:n 
perussopimukseen kirjattua avoimuuden ja kansalaisten osallistamisen 
periaatetta vastaan, toteavat puheenjohtajat Mikkelissä 29.9.2021. 
 
Komission tiedonanto uudesta Metsästrategiasta painottaa vahvasti 
ilmastonmuutoksen hillintää, monimuotoisuuden säilyttämistä ja 
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Painotukset ovat erittäin tärkeitä koko maailman 
näkökulmasta. Suomessa kansantalouden, aluetalouden ja yksittäisten 
metsänomistajan kannalta metsien taloudellinen hyödyntäminen on kuitenkin 
edelleen keskeistä. Metsien käytön kokonaiskestävyys on siis tärkeintä, eikä 
yksittäinen osa-alue. 
 
Ilmastonmuutoksen hillinnässä on metsillä tärkeä rooli. Metsä ja puutuotteet 
toimivat hiilinieluna ja varastona. Metsäbiomassa myös korvaa ja vähentää uusien 
fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Huomiota tulisi kiinnittää hiilinielujen 
aikaansaamiseen ja säilyttämiseen maissa, joista metsät on hävitetty tai metsäpalot 
yleisiä. 
 
Metsäenergia on kestävää kiertotaloutta 
 
EU:n metsästrategian tavoitteena on uusiutuvan energian tuotantotapojen 
monipuolistaminen. Suomessa turpeen käytön vähentäminen on lisännyt ja lisää 
vielä enemmän tulevaisuuden puun kysyntää energiatuotannossa. Kestävästi ja 
tehokkaasti tuotetulla metsäenergialla on jatkossakin iso rooli energiantuotannossa. 
Suurin osa bioenergiasta tuotetaan metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivuvirtoja 
tehokkaasti hyödyntäen.   
 
Metsästrategiassa on esillä myös lyhytikäisten tuotteiden kuten sellun, paperin ja 
kartongin tuottamisen järkevyys. Ne ovat käyttäjilleen tärkeitä ja osa koko 
puupohjaisen raaka-aineen täysimääräistä, kestävää hyödyntämistä.  
 
Euroopan metsät ovat erilaisia, samoin tarvittavat toimet 
 
EU:n metsästrategiassa otetaan kantaa yksityiskohtaisiin metsänhoidon menetelmiin 
uudistushakkuun osalta. Metsät eroavat toisistaan luonnonmaantieteellisten 
vyöhykkeiden, puulajien ja ekosysteemien monimuotoisuuden sekä metsien käytön 
historian ja käyttötapojen osalta, joten EU:n yksityiskohtaista säätelyä asiassa on 
vaikea ymmärtää. 
 



Metsästrategiassa on myös lukuisia määrittelyjä. Euroopan maiden metsien, 
metsänomistajien, metsäosaamisen, lainsäädännön ja metsänkäytön perinteiden 
eroavaisuuksista johtuen määritelmät pitää miettiä huolella. Pelkästään metsän 
käsite on kovin erilainen eri valtioissa. 
 
Suomessa on totuttu julkisen vallan kiinnostukseen metsäasioihin ja 
aktiiviseen metsäpolitiikkaan  
 
Ensimmäiset metsälait ovat meillä jo Ruotsin vallan ajalta. Myös metsätutkimuksen 
ja -koulutuksen sekä yhteiskunnan kannusteisiin alalle on meillä pitkät perinteet. 
Osin aktiivisen metsäpolitiikan, hyvien metsänhoidon menetelmien ja ilmaston 
lämpenemisen johdosta Suomessa onkin hyvät, kasvavat metsävarat. Metsien kasvu 
on liki kaksinkertaistunut maassamme 50 vuodessa. 
 
Verrattuna kotoiseen metsäsäätelyyn, EU:n strategiat ja säädökset ovat vaikeasti 
hahmotettavia ja niiden valmistelu ei ole ollut avointa eikä EU:n läheisyys- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukaista.                         
 
Metsien ja metsäalan erilaisuudesta johtuen on tärkeää, että metsäpoliittiset 
päätökset ja toimenpiteet tehdään kansallisella tasolla. Strategiset tavoitteet pitää 
kuitenkin päättää EU:ssa yhdessä.  
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Maakunnalliset metsäneuvostot ovat Suomen metsäkeskuksen alueellisia 
yhteistyöelimiä. Niiden tehtäviin kuuluu muun muassa alueellisten metsäohjelmien 
laatiminen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen ja metsäsektorin yhteistyön 
edistäminen. Metsäneuvostoihin kuuluu enimmillään 15 jäsentä, jotka edustavat 
monipuolisesti metsäsektorin toimijoita, julkishallintoa, kansalaisjärjestöjä ja muita 
sidosryhmiä. 
 


