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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  

 

Tilaisuuden ohjelma



• Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja 
ympäristöpolitiikkaa.

• Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista teemoista ja laaditaan 
tiedosta synteesi sekä politiikkavaihtoehtoja, jotka tuodaan päätöksentekijöille 
keskusteltavaksi havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

• Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa 
tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä 
tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

• Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa Metsäpolitiikkafoorumin toimintaa ja Tapio 
koordinoi sitä.

Metsäpolitiikkafoorumi – mikä se on (tiiviisti)

https://tapio.fi/metsapolitiikkafoorumi/metsapolitiikkafoorumin-teemat/


Metsäpolitiikkafoorumin teemat 2015-2021

• 2021: Puunkorjuu ja logistiikka
• 2020: Metsien terveys muuttuvassa 

ilmastossa
• 2019: Suometsien kokonaisanalyysi
• 2018: Monimuotoisuuden turvaaminen 

ja lisääminen talousmetsissä
• 2017: Metsien ekosysteemipalvelujen 

yhteensovittaminen
• 2016:Kestävää kasvua metsistä –

tasapainoisesti tulevaisuuteen
• 2015: Puun tarjonta yksityismetsistä

Tieteellinen näyttö politiikan pohjaksi



Miksi metsien terveys muuttuvassa ilmastossa on erittäin tärkeä asia? 
Koska kokonaiskestävän metsänhoidon edellytys on terve ja tuottava 
metsä

• Kokonaiskestävä metsänhoito 
muodostuu ekologisen, 
taloudellisen sekä sosiaalisen ja 
kulttuurisen kestävyyden osa-
alueista

• Ilmastokestävyydellä on 
vuorovaikutus kuhunkin näistä



Kiitos. 

TAPIO
Maistraatinportti 4 A, 
00240 Helsinki
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