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Metsäpolitiikka EU:ssa

• Vaikka metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen  
päätösvaltaan, eurooppalaisilla ilmasto- ja  
energiapolitiikan linjauksilla on merkittävä  
vaikutus suomalaisen metsätalouden  
tulevaisuuteen.

• Energia- ja ilmastopolitiikka oli viime EU-
parlamenttikauden tärkeimpiä painopisteistä
ja sen merkityksen odotetaan kasvavan 
entisestään.

• Lainsäädäntöjen tavoitteena on sekä  
rakentaa vahvempaa energiaunionia että 
vastata Pariisin ilmastosopimuksen  
sitoumuksiin.
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Tärkeää EU:n metsäpolitiikassa

• LULUCF = maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (hiilinielut) Metsien käyttö

• REDII eli uusiutuvan energian direktiivi   Tavoite: 32 % EU-tasolla 2030 mennessä

• Biotalousstrategia

• Metsästrategia
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 Liikenne 14 %



Biotalousstrategia

•Biotalous on yksi EU:n merkittävin toimiala.

•Kattaa maatalouden, metsätalouden, 
kalatalouden, elintarvikealan, bioenergian ja 
biopohjaiset tuotteet. 

• Sektorin liikevaihto on lähes kaksi biljoonaa euroa ja alan parissa 
työskentelee 18 miljoonaa ihmistä. 

• EU-komissio arvioi, että vuoteen 2030 mennessä biotalouteen voisi 
syntyä miljoona uutta työpaikkaa.
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Metsästrategia

• Tavoitteina mm. metsien suojelu, metsien roolin 
vahvistaminen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen 
sopeutumisessa, sekä metsäelinkeinon tukeminen yhdessä 
muiden aluekehitystoimien kanssa.

•Nykyisen strategian toimenpideohjelma loppuu 2020, Suomi 
ajaa vahvasti EU-puheenjohtajuuskaudellaan strategian 
uudistamista.  
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•Uudistuksen tavoitteena on  johdonmukaisempi ja 
yhtenäisempi metsäalansääntely EU-tasolla, kattaen koko 
ketjun metsästä tuotteeksi.



European Green Deal

• Viherelvytysohjelma ’European Green Deal’ on yksi EU-
komission uuden puheenjohtajan Ursula von der Leyenin
pääprioriteeteista kaudelle 2019-2024:

• Päästötavoitteiden kiristys  50-55 % vuoteen 2030 
mennessä, ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä
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• Kiertotalouden toimintasuunnitelma 2.0   Kysyntä biopohjaisille innovaatioille 
kasvaa, kun toimia ulotetaan uusille sektoreille, mm. tekstiiliteollisuuteen ja 
rakennusalalle

• Päästötullit hiilivuotojen välttämiseksi ja päästökaupan laajennus  kattamaan 
mm. tieliikenteen ja rakennusalan päästöt

• Biodiversiteettistrategia



Metsät ja kauppapolitiikka
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• Kauppasopimukset parantavat suomalaisten yritysten 
kilpailuasemaa ulkomarkkinoilla ja parantavat Suomen viennin 
ja tuonnin edellytyksiä.

• Kaikkiin EU:n uusiin kauppasopimuksiin kuuluu kestävän 
kehityksen luvut, jotka kattavat ympäristönsuojelun.

• Amazonin metsäpalot ovat nostaneet julkiseen keskusteluun 
neuvotteluprosessissa olevan EU-Mercosur 
kauppasopimuksen.  Voimaan tultuaan sopimus sitouttaisi 
osapuolet entistä tiiviimmin Pariisin ilmastosopimukseen. 



Metsät ja kestävä rahoitus

• Euroopassa on kurottava umpeen vuotuinen 
vähintään 180 miljardin euron investointivaje, 
jotta nykyiset 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteet saavutetaan.

• EU-tasolla valmistellaan nyt  luokitusjärjestelmää (taksonomia) sille, onko jokin 
investointi ympäristön kannalta kestävää.

• On tärkeää, että suomalainen metsätalous nähdään kestävänä ja metsäteollisuus 
jatkossakin houkuttelevana sijoituskohteena.
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Ollaan yhteydessä! 
Kotisivut ja uutiskirje: 
www.hennavirkkunen.fi
Twitter: @hennavirkkunen

http://www.hennavirkkunen.fi/

