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Tilaisuuden ohjelma
12:00 Tilaisuuden avaus ja 

Metsäpolitiikkafoorumin esittely
Liiketoimintajohtaja Olli Äijälä
Projektipäällikkö Henry Schneider, Tapio

12:20 MMM:n puheenvuoro Neuvotteleva virkamies 
Tatu Torniainen
Maa- ja metsätalousministeriö

12:40 Metsien terveys muuttuvassa 
ilmastossa: Metsäpolitiikkafoorumin 
tulosten esittely
− Metsien terveys  
− Politiikkasuositukset
− Tutkimustarpeet

Senior advisor Risto Päivinen
Projektipäällikkö Henry Schneider
Tapio

13:00 Metsien terveyden ja 
biodiversiteetin edistäminen 
metsissä – ristiriitoja vai synergioita?

Tutkimusprofessori Matti Koivula, LUKE

13:20 Metsätuhojen taloudellinen merkitys Tutkimusprofessori Jarkko Hantula, LUKE

13:50 Kommenttipuheenvuorot Metsäekonomisti Matti Valonen, PTT
Metsänhoidon asiantuntija Pekka Kuitunen, Suomen 
metsäkeskus
Metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi, OP-ryhmä

14:20 Loppukeskustelu Senior advisor Risto Päivinen
14:30 Tilaisuuden päätös



Metsäpolitiikkafoorumin tavoitteena on edistää tutkimusnäyttöön 
perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa

• kevyt ja joustava tapa 
mobilisoida tutkijaresursseja ja 
asiantuntijoita ilman uusien 
pysyvien rakenteiden luomista

• tutkimustiedon synteesi sekä 
prosessin ajan kestävä 
metsätalouden eri osapuolten 
dialogi metsäpoliittisista 
linjauksista ja tutkimustarpeista



Metsäpolitiikkafoorumin teeman valinta

1. Metsään liittyvän politiikan kannalta 
relevantti ja ajankohtainen aihe.
2. Aiheesta on olemassa tutkimusta, 
josta synteesin muodostaminen tuo 
uutta kokonaisvaltaista näkökulmaa 
keskusteluun.
3. Aiheen koko sopii foorumin ajallisiin ja 
muihin resursseihin. 
4. Aiheeseen on erilaisia näkökantoja 
jolloin tutkimussynteesi ja foorumin 
dialogiprosessi auttavat yhteisen 
näkemyksen löytämisessä sekä erilaisten 
näkökulmien ymmärtämisessä.



Metsäpolitiikkafoorumin työn eteneminen

Rahoittaja: 
2015 – 2017 
Metsämiesten Säätiö
2017 - MMM

Ohjausryhmä: 
Kokoonpano 
vaihtelee aiheen 
mukaan, pj MMM:stä

Sihteeristö Tapiosta

Teeman valinta
Tutkimus-
aineiston 

kokoaminen

Tutkijapaneelit: 
Synteesi 

tutkimuksesta

Sidosryhmä-
paneeli: 

Suositukset

Paneelien 
tulosten 

jalostaminen ja 
tiivistäminen

Loppu-
seminaari ja 

loppuraportti



Metsäpolitiikkafoorumi 2020
• Tutkijapaneeleihin ja sidosryhmäpaneeliin on osallistunut 40-60 henkilöä

• Tutkijapaneeli 1 5.5.2020: Metsätuhotilanne, leviämismekanismit ja ennusteet
• Tutkijapaneeli 2 23.9.2020: Tuhojen torjunta ja ennalta ehkäisemin
• Sidosryhmäpaneeli 4.11.2020: Suositusten priorisointi, kansainvälinen yhteistyö

Kiitämme kaikkia paneeleiden alustajia ja paneeleihin osallistuneita
• Kirjallisuuskatsauksiin ja synteesitaulukon laadintaan ovat osallistuneet 

seuraavat tutkijat ja asiantuntijat: Jarkko Hantula, Heikki Nuorteva, Juha 
Kaitera, Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, Markus Melin, Heli Viiri, Juho 
Matala, Heli Peltola, Yrjö Niskanen, Markku Remes, Matti Haapanen ja 
Lauri Saaristo. Kiitokset!

Kiitämme maa- ja metsätalousministeriötä rahoituksesta



Metsäpolitiikkafoorumi 2021: Puunkorjuu ja 
logistiikka

Koneiden, kuljetuksen ja teiden 
infrastruktuuri
Paneelin tavoitteena on luoda yhteenveto 
puunhankinnan nykytilanteesta ja siihen vaikuttavista 
muutostrendeistä ja kehitystarpeista 
- Puunkorjuun nykytilanne Suomessa
- Puunhankinnan vaikutukset metsän muihin 

ekosysteemipalveluihin
- Suomen tiestön tilanne ja kehitystarpeet 

puunhankinnan kannalta
- ilmastonmuutoksen vaikutus puunhankinnan 

toimintatapoihin 
- muut puunhankintaan ja puunkorjuuseen 

vaikuttavat muutostrendit
- katsaus puunhankinnan kehitys- ja 

tutkimustoimintaan

Metsätalouden tietoinfrastruktuuri

Paneelin tavoitteena on luoda puunhankinnan 
käytössä olevaan tietoinfraan ja sen 
kehittämistarpeisiin. 

- Avoimen olosuhdedatan saatavuus ja 
käyttö

- Puunhankinnan dynaaminen suunnittelu

- Organisaatioiden yhteistyö ja tietojen 
yhteiskäyttö

- Tiedonkeruun ja ajantasaistamisen 
kehitystrendit

- Tulevaisuuden tietotarpeet.



Kiitos

Menestystä ja hyvinvointia
metsästä ja luonnosta

Tapio Oy, Maistraatinportti 4, 00240 Helsinki, tapio.fi
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