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ETSK:n verkkokuuleminen aiheesta ”EU:n uusi metsästrategia vuoteen 2030” 

14. syyskuuta 2021 kello 9.30–13.00 VERKOSSA 

Alustava ohjelma 

 

Taustatietoa: 

Euroopan komissio on julkaissut hiljattain EU:n uuden metsästrategian vuoteen 2030 osana Euroopan 

vihreän kehityksen ohjelmaa. 

Strategia kattaa koko metsänkierron ja edistää monia metsien tarjoamia palveluja. Sillä pyritään myös 

varmistamaan metsien terveys ja selviytymiskyky, jotta ne voisivat edistää osaltaan merkittävästi 

biologista monimuotoisuutta ja ilmastotavoitteita, vähentää luonnonkatastrofeja ja reagoida niihin, 

turvata toimeentulo ja tukea kiertobiotaloutta ja maaseutuyhteisöjä. 

Strategia auttaa niin ikään EU:ta täyttämään kansainväliset sitoumuksensa ja muodostaa perustan 

selkeälle, johdonmukaiselle ja kokonaisvaltaiselle metsiä koskevalle tarkastelutavalle, joka antaa EU:lle 

vahvemman kansainvälisen johtoaseman Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 

2030 -toimintaohjelman, Pariisin sopimuksen, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 

ja aavikoitumisen estämistä koskevan yleissopimuksen puitteissa. 

ETSK järjestää julkisen verkkokuulemistilaisuuden, jossa kerätään sidosryhmien ja 

kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä uudesta metsästrategiasta aihetta käsittelevän ETSK:n lausunnon 

pohjaksi. Kuulemisessa tarkastellaan erityisesti Euroopan metsien tilaa ja keskustellaan siitä, mitä 

kestävä metsänhoito tarkoittaa käytännössä ja miten metsäalan sidosryhmät voisivat parhaiten 

hyödyntää metsien tarjoamat taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt ja varmistaa metsäekosysteemin 

terveyden ja elinvoiman.  

 

Ohjelma 

9:30 | Avaus 

Tervetulosanat ja keskustelun vetäminen: Simo Tiainen, EU:n uutta metsästrategiaa 

käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä  

Pääpuhujat: 

o Claudia Olazabal, yksikön päällikko, Euroopan komissio, Ympäristöasioiden pääosasto 
– luonnonpääoma – maankäyttö ja hoito (ENV.D.1) 

https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2018283
https://www.eesc.europa.eu/fi/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-2030


o Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (EPP, FI), EU:n metsästrategiaa koskevan 
oma-aloitteisen mietinnön esittelijä  

Kysymyksiä ja vastauksia Sli.do-alustan kautta 

10.15–11.15 | Paneelikeskustelu 1: Euroopan metsien tila 

Keskustelua vetää Florian Marin, EU:n uutta metsästrategiaa käsittelevän ETSK:n lausunnon 
valmisteluryhmän puheenjohtaja  

 Rastislav Raši, projektikoordinaattori, raportin ”State of Europe's Forests 2020” 

esittely, Forest Europe 

 Giacomo Grassi, vanhempi tiedevirkamies, Euroopan komission yhteinen 

tutkimuskeskus. Uusimmat julkaisut: yhteenveto metsäpohjaisen biotalouden roolista 

ilmastonmuutoksen hillitsemisessä hiilen varastoinnin ja materiaalien korvaamisen 

avulla  

 Bernhard Wolfslehner, tiiminvetäjä, Euroopan metsäinstituutti 

Kysymyksiä ja vastauksia Sli.do-alustan kautta 

11.15 | Tauko 

11.30 – 12.50 | Paneelikeskustelu 2: Mitä kestävä metsänhoito tarkoittaa 
käytännössä? Miten metsäalan sidosryhmät voivat parhaiten turvata kestävän 
kehityksen kolme ulottuvuutta?  

Keskustelua vetää Florian Marin, EU:n uutta metsästrategiaa käsittelevän ETSK:n lausunnon 
valmisteluryhmän puheenjohtaja 

Puhujat 

 Ulrich Leberle, raaka-aineista vastaava johtaja, CEPI (Confederation of European Pulp 

and Paper Industry) 

 Fanny-Pomme Langue, Euroopan metsänomistajien liiton (Confederation of European 

Forest Owners, CEPF) pääsihteeri 

 Kelsey Perlman, metsä- ja ilmastoaktivisti, Fern 

 Arnd Spahn, maataloudesta vastaava poliittinen sihteeri, elintarvike-, maatalous- ja 

matkailualan ammattiliittojen eurooppalainen keskusliitto (EFFAT) 

Kysymyksiä ja vastauksia sekä keskustelu 

12.50 | Päätös 

 Simo Tiainen, EU:n uutta metsästrategiaa käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä 

https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2038844
https://www.eesc.europa.eu/fi/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-0
https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2038844
https://www.eesc.europa.eu/fi/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-0
https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2018283
https://www.eesc.europa.eu/fi/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-0

