
MATKA BRYSSELIIN 

 

 

 

Metsäylioppilaat ry, Joensuun Metsäylioppilaat ry ja Metsänhoitajaliitto järjestivät 

kaksipäiväisen matkan metsäpoliittisen vaikuttamisen ytimeen Brysseliin 23–

24.9.2015. Opimme matkallamme paljon EU:n merkittävästä roolista suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja metsäpolitiikassa. Koostimme matkalla oppimistamme asioista 

tämän raportin jakaaksemme oppimaamme myös muille. Toivomme, että tästä 

hyötyvät sekä he, joilla mepit ja mapit menevät vielä iloisesti sekaisin, että he joille 

EU ja sen lyhennekiemurat ovat jo tutumpia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miten Euroopan unioni ja metsäsektori linkittyvät? 
 

 
 

 



EUROOPAN METSÄSTRATEGIA 

 

Ensimmäinen Euroopan Metsästrategia luotiin pian Suomen ja Ruotsin liityttyä EU:hun 1998. 

Yhteiskunnan muuttuessa käsitykset metsästä ja metsäteollisuudesta ovat muuttuneet sitten 

ensimmäisen strategian luomisen. Monet muut strategiat sivusivat metsäalaa ja tekivät 

metsäasioiden käsittelystä haastavaa. Vanha metsästrategia koettiinkin riittämättömäksi ja uusi 

valmistui keväällä 2015. Uuteen strategiaan ovat vaikuttaneet mm. ilmastonmuutos-, tuholais- ja 

metsäpalokysymykset.  

Uuden strategian pääperiaatteita ovat metsien kestävä käyttö, resurssitehokkuus ja kansainvälinen 

vastuu metsistä. Lisäksi pääperiaatteisiin kuuluu 8 toisiinsa sidoksissa olevaa painopistealuetta mm. 

asutukseen, ekosysteemipalveluihin, kilpailukykyyn ja innovaatioihin liittyen. 

 

EUROPEAN FORESTRY HOUSE 

 

 

Matkamme ensimmäinen vierailukohde oli Euroopan Metsätalo, European 

Forestry House. Siellä monet metsäalan organisaatiot toimivat saman katon alla 

aivan Euroopan parlamenttia vastapäätä. Meille esittäytyivät CEPF, 

EUSTAFOR, EFI, NSF ja Innovawood. Lisäksi kutsustamme paikalle saapuivat 

MTK ja CEPI. Euroopan Metsätalon tiloissa toimii myös FTP. Lisäsimme sen 

tähän infopakettiin. 

 

CEPF - Confederation of European Forest Owners  

CEPF on voittoa tavoittelematon Euroopan yksityismetsänomistajien edunvalvojien kattojärjestö. 

Organisaatio edustaa Euroopan noin 16 miljoonaa yksityismetsänomistajaa, 

joiden hallinnassa on noin 60 % Euroopan metsäpinta-alasta. Brysselistä 

käsin CEPF on mukana rakentamassa jäseniensä arvojen mukaista 

metsäpoliittista viitekehystä, joka edesauttaa kestävän 

yksityismetsänomistamisen kulttuurin säilymisen Euroopassa. 

CEPF oli mukana perustamassa Euroopan Metsätaloa. Metsänomistajat 

alkoivat miettiä yhteistyötä 60-luvulla ja CEPF on syntynyt silloin 

CEPF:n meille 

esitteli 

Clemens von 

Doderer 



perustetun organisaation pohjalta. CEPFin ajamia asioita ovat mm. kestävyys ja monikäyttö, 

omistuksen oikeudet sekä taloudellinen kannattavuus ja kilpailukyky 

CEPFin edustajan Clemets von Dodererin puheenvuorossa korostettiin metsien ekonomista arvoa 

suhteessa luontoarvoihin ja suojeluun; metsien käytöstä tulee löytää optimaalinen tasapaino näiden 

välillä siten, että ekonomista hyötyä ei unohdeta. 

 
CEPF:llä on 22 jäsentä 19 maasta, tavoitteena on saada 

kaikki 28 EU:n jäsenmaata mukaan CEPF:n toimintaan. 

Euroopan unionissa on 16 miljoonaa metsänomistajaa, jotka 

omistavat keskimäärin 13 hehtaaria, alueellista vaihtelua 

keskimääräisten tilakokojen suhteen on hyvin paljon.  

CEPF toimii erittäin monimutkaisessa ja laajassa 

toimintaympäristössä, jossa toimii paljon eri sidosryhmiä 

hyvin erilaisilla tavoitteilla pelkästään Brysselissä. Von 

Doderer mainitsi mm. YK:n, Eurooppa-neuvoston, 

komission ja parlamentin lainsäädännön edustajina, jotka 

yrittävät saada aikaan jonkinlaisen sovun tai kompromissin 

(missä vaikutusmahdollisuus myös CEPF:llä) ennen lain 

vahvistamista. CEPF tekee paljon yhteistyötä eri järjestöjen 

kanssa ja muodostaa myös liittoumia.  

Metsästrategiassa Natura-hanke on aiheuttanut viime aikoina 

keskustelua metsänomistajien oikeuksista. Uudessa 

metsästrategiassa metsänhoitosuunnitelmia tehdään Naura-alueille yksityismetsiin. Tätä CEPF ei 

kannata, koska silloin viranomaiset saisivat pääsyn metsänomistajan liiketoimintasuunnitelmaan, 

mitä ei tapahdu millään muulla alalla. Naturan suhteen jäsenkunnassa eriäviä mielipiteitä sen 

suhteen, pitäisikö Metsästrategian Naturaa-koskeva osa avata uudelleen tarkasteltavaksi vai ei. 

CEPF:llä ei ole kovin vahva mandaatti, joten asioihin vaikuttaminen ei aina onnistu. 

Edunvalvontaympyröissä on normaalia, että käsittelyssä olevaan asioihin löytyy erilaisia 

näkökulmia. Esimerkkinä Von Doderer mainitsee BirdLife -järjestön, jonka kanssa istutaan lähes 



aina vastakkaisilla puolilla pöytää. "Edunvalvonta on meille työtä, eikä vastakkainasetteluja kannata 

ottaa henkilökohtaisesti. Ei tätä työtä muuten pysty tekemään". toteaa Von Doderer naurahtaen. 

 

http://www.cepf-eu.org/index.cfm 

CEPI – Confederation of European Paper Industries 

CEPI on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on edustaa 

Euroopan sellu- ja paperiteollisuutta Euroopan päättävissä elimissä, turvata 

sellu- ja paperiteollisuuden kilpailukyky sekä parantaa sen imagoa ja 

näkyvyyttä ja olla esimerkkinä kilpailukyvyn ja kestävyyden yhdistämisessä. 

Liitto perustettiin vuonna 1992 toimimaan sellu- ja paperiteollisuuden 

yhteisenä äänenä.  

Euroopan paperiteollisuus CEPIin kuuluu 515 yhtiötä. CEPI sijaitsee 

Brysselissä, pääjohtaja on Marco Mensink, jonka lisäksi liitto työllistää 17 

henkilöä. CEPIä johtaa 32-henkinen hallitus, joka hyväksyy liiton linjaukset, strategiat ja tavoitteet. 

CEPIllä on kolme pysyvää komiteaa; The Environment and Safety, Climate Change sekä Energy 

and Raw materials – komiteat. CEPIn jäseniä ovat Euroopan maiden metsäteollisuuden ja 

teollisuuden järjestöt, esimerkiksi Suomesta Metsäteollisuus ry. 

CEPIn jäsenyritysten liikevaihto on n. 75 miljardia euroa. CEPIn jäsenten kautta Euroopan 

bruttokansantuotteeseen tulee vuosittain 15 miljardia euroa. Jäsenmaiden paperista 22 prosenttia 

menee jäsenmaiden ulkopuolelle vientiin, käytettävästä kuidusta 83 % on eurooppalaista ja 

tuontipuusta suurin osa tulee Venäjältä. CEPIn kierrätysaste on n. 72 %. CEPIn käyttämästä puusta 

kolmannes on mäntyä ja kolmannes kuusta. Sellua CEPIn käyttöön tulee 42,8 % Euroopan 

ulkopuolelta, josta 22 % tulee Brasiliasta. CEPIn tuotannon trendeistä heijastuu helposti myös 

tämän hetken kuva metsäteollisuudessa: graafisen paperin tuotanto laski vuonna 2014 n. 3 % ja 

hygieniapaperit nousivat 0,4 %, pakkauspuoli 1,9 % ja erikoispaperi 3 %. 

  

http://www.cepi.org/  

 

EFI – European Forest Institute 

 

Kansainvälinen organisaatio, jonka 

perustamissopimuksen on ratifioinut 

25 eurooppalaista valtiota. EFIllä on 

noin 120 yhteistyö- ja 

jäsenorganisaatiota 35:ssä maassa. 

Pääkonttori sijaitsee Joensuussa, 

politiikan tukiyksikkö Barcelonassa ja 

yhteystoimisto Brysselissä. Näiden lisäksi on viisi 

alueellista toimistoa EFIMED – Barcelona, Espanja, 

EFICENT – Freiburg, Saksa, EFIATLANTIC – 

Bordeaux, Ranska, EFICEC-EFISEE – Wien, Itävalta ja 

Zagreb, Croatia sekä EFINORD – Uumaja, Ruotsi. EFIn 

Ulrich Leberle, CEPI 

Harald Mauser, 

EFI 

http://www.cepf-eu.org/index.cfm
http://www.cepi.org/


toiminnalla on monia eri rahoittajia, esimerkiksi seitsemän maata ovat perustaneet säätiön, joka 

tukee EFIn toimintaa.   

EFI tuottaa tutkimusta ja tarjoaa poliittista asiantuntija tukea metsiin liittyvissä asioissa. EFIn 

tavoitteena on siirtää tutkimustietoa käytännön työhön. EFI myös edistää metsiin liittyvää 

verkostoitumista sekä pyrkii tuottamaan puolueetonta ja politiikan kannalta olennaista tietoa 

metsistä ja metsätaloudesta. EFI kannustaa myös metsien tutkimukseen sekä tieteellisen tiedon 

hyödyntämiseen metsäpolitiikan pohjana. EFIn tarkoitus on tukea kaikkia, jotka tarvitsevat tietoa 

metsistä. He järjestävät kansainvälisiä keskustelutilaisuuksia, joissa on mahdollista jakaa tietoa ja 

näkemyksiä metsäasioista.  

http://www.efi.int/portal/ 

EUSTAFOR- the European State Forest Accociation 

EUSTAFOR on vuonna 2006 perustettu Euroopan valtion metsien yhteinen 

järjestö, johon kuuluu jäseniä 29 jäsentä 21 eri EU-maasta. Järjestöä johtaa 9 

henkilön johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii tällä hetkellä ruotsalainen 

Per-Olof Wedin. EUSTAFORiin kuuluvat valtion metsäorganisaatiot 

työllistävät noin 100 000 henkilöä ympäri Eurooppaa ja esimerkiksi Suomesta 

Metsähallitus on EUSTAFORin jäsen. Kaikki jäsenorganisaatioiden metsät 

ovat FSC tai PEFC – sertifioituja ja kattavat noin 30 % koko EU:n metsäalasta. 

Hakkuita on 123 miljoonaa kiintokuutiota vuosittain ja se on likimain 60 % valtion metsien kasvusta. 

EURSTAFOR työllistää 1,5 henkilöä.  

EUSTAFORin tavoitteena on ylläpitää ja parantaa metsien kestävää käyttöä ja hoitoa.  Järjestö 

pyrkii toiminnallaan helpottamaan ja laajentamaan ideoiden sekä kontaktien vaihtoa valtion 

metsäorganisaatioiden välillä Euroopassa sekä informoimaan säännöllisesti yhdistyksen jäseniä 

aiheista ja ongelmista, jotka koskevat koko Eurooppaa. Lisäksi Eustafor tutkii ja analysoi olemassa 

olevia puite-ehtoja EU:n sisällä, jotta pystytään luomaan edellytykset valtion metsien kestävälle 

hallinnalle.  

http://www.eustafor.eu/ 

FTP - The Forest-based Sector Technology Platform 

FTP on eurooppalaisen metsäsektorin teknologiayhteisö. FTP on perustettu vuonna 2005, jolloin 

metsänomistajat, puunjalostusteollisuus sekä sellu- ja paperiteollisuus liittyivät yhteen jakaakseen 

yhteisen tavoitteen eli kehittääkseen koko sektorin kilpailukykyä.  

Vuonna 2009 FTP:n toimisto Brysselissä rekisteröitiin Belgialaiseksi yritykseksi (FTP Sprl). FTP:n 

osakkeenomistajia ovat neljä suurta eurooppalaista yhteenliittymää: CEPI (Confederation of 

European Paper Industries), CEI-Bois (European Confederation of Woodworking Industries), CEPF 

(Confederation of European Forest Owners) ja EUSTAFOR (European State Forest Association). 

FTP tukeutuu osaltaan 22 kansalliseen tukiryhmään, joiden tehtävänä on turvata teknologiayhteisön 

saama kansallinen tuki. FTP taas auttaa kansallisia ryhmiä lisäämällä yhteistyötä eurooppalaisten ja 

Gerd Thomsen, 

EUSTAFOR 

http://www.efi.int/portal/
http://www.eustafor.eu/


kansallisten tutkimuskohteiden välillä sekä tukemalla meneillään olevaa tutkimusta, josta saadaan 

tärkeää tietoa sektorin kannalta. FTP pyrkii edistämään EU:n talouden kasvua ja kilpailukykyä.  

http://www.forestplatform.org/en/ 

Innovawood  

 

InnovaWood on kattojärjestö, jossa yhdistyvät, puu- metsä- ja 

huonekaluteollisuus. Tavoitteena on turvata uudet innovaatiot näillä 

aloilla.  InnovaWoodilla on yli 50 organisaatiojäsentä, 26 maasta. 

Henkilöjäseniä on yli 10 000. Jäseninä on mm. tutkijoita ja 

professoreja.  Yhteistä on, että jäsenet toimivat, koulutuksen ja 

tutkimuksen parissa. InnovaWood pyrkii tarjoamaan jäsenilleen 

keskustelumahdollisuuksia, jotka edistävät teollisuudenalojen 

kehittymistä. InnovaWood pyrkii kehittämään innovaatioiden parissa 

toimivien yhteistyöverkkoa sekä tukemaan innovatiivista tutkimusta. 

 

InnovaWood tarjoaa erilaisia tuotteita ja palveluja, jotka liittyvät koulutukseen ja jäsenien tutkimus- 

sekä innovaatiohankkeisiin: kumppanuuksien ja yhteistyön edistämistä, konsultointiapua ja teknisiä 

tukipalveluita kuten sähköisen tietokannan, seminaareja, konferensseja ja työpajoja jäsenten 

osaamisen kehittämiseksi. InnovaWood toimii yhteistyössä edellä esitellyn FTP:n kanssa. 

 

InnovaWoodilla on tavoitteita metsäteollisuuden kehitykselle vuoteen 2030 mennessä. Näihin 

tavoitteisiin kuuluu mm. rakentamiseen tarkoitetun puunkäytön triplaaminen suhteessa vuoden 2010 

puunkäyttöön, kaksinkertaistaa puuteollisuuden arvonnousu sekä lisätä uusia puutuotteita. Puusta 

on tavoitteena tuottaa mm. matalan energian rakennusmoduuleja. Vuoden 2020 puun käytön 

tavoitteena ovat olleet kestävä rakentaminen ja puun käytön lisääminen remonteissa. 

 

NSF - Bureau of Nordic Family Forestry Denmark, Finland, Norway and Sweden 

 

NSF on neljän pohjoismaan: Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan 

metsänomistajajärjestöjen yhteistyöorganisaatio, jonka toiminta alkoi 

1946. Tällöin perustettiin NSF eli Nordiska Skogsägarorganisationernas 

Förbund. Vuodesta 1995 lobbaustoiminta Brysselissä on jatkunut nimellä 

Nordic Family Forestry. Organisaatiolla on yhteinen metsäedunvalvonnan 

koordinaattori, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Euroopan 

metsänomistajaliiton (CEPF) kanssa. NSF:n koordinaattori toimii 

samoissa tiloissa CEPF:n kanssa (European Forestry House) ja on myös 

CEPF:n sihteeristön jäsen.  

Gus Verhaeghe, 

 Innova Wood 

Emma Berglund, NSF 

http://www.forestplatform.org/en/


NSF edustaa Brysselissä maakohtaisia metsänomistajajärjestöjä Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja 

Suomesta (MTK). Näiden lisäksi NSF edustaa Metsäliitto Osuuskuntaa, joka on jäsenistönsä 

omistama. Organisaatio edustaa siten pohjoismaiden 825 000 yksityistä metsänomistajaa EU:n eri 

instituutioissa tuoden perhemetsänomistajien näkemystä metsäliitännäiseen päätöksentekoon. 

Tämänhetkinen koordinaattori on ruotsalainen Emma Berglund. Hän aloitti tehtävässään tämän 

vuoden alussa. 

Organisaation tehtävä kuvaan 

kuluu pohjoismaiden 

yksityismetsänomistajien etujen 

ajaminen suhteessa EU:ssa, 

usein yhteistyössä eri 

organisaatioiden, erityisesti 

CEPF:n kanssa. Tärkeimpinä 

lobbauskohteina voidaan pitää 

Euroopan parlamenttia ja 

komissiota. 

Tärkeitä esillä olevia 

asiakokonaisuuksia NSF:n kannalta ovat EU:n vuoden 2030 Ilmasto- ja Energiapaketti ja EU:n 

energiasopimus ja sen mahdolliset vaikutukset pohjoismaiseen ja kansallisiin yksityismetsätalouden 

harjoittamiseen. LULUCF (Land use, Land Use Change and Forestry) on toinen tärkeä kokonaisuus 

johon NSF haluaa vaikuttaa, jotta Euroopan laajuiset lainsäädäntöehdotukset ottavat huomioon 

pohjoismaisten metsänomistajien tarpeiden erityispiirteet. Yksityismetsänomistajat katsovat että 

kestävä metsänhoito ja metsät biotalouden perustana ovat paras ratkaisu. Tärkeätä on myös 

vaikuttaa tulevassa Pariisin ilmastokokouksessa. 

NSF ei aja yhteiseurooppalaista metsälainsäädäntöä. Sopimukset, direktiivit ja lainsäädäntö, jotka 

ohjaavat eurooppalaista metsätaloutta on pirstoutunutta ja monimutkaista. Yhteiseurooppalaisen 

lainsäädännön voidaan epäillä kuitenkin rajoittavan metsienhoidon alueellisia erityistarpeita.  

Uudistuvan energian käytössä NSF katsoo että metsiin perustuva bioenergian käytön lisääminen 

ajaa asetettuihin tavoitteisin pääsyä.  

Metsänomistajien kannalta huolena ovat lisääntyneet vaatimukset ja rasitteet Eurooppalaisille 

tuottajille. Tämän riskinä voi olla tuotannon väheneminen ja tuonnin lisääntyminen. Erityisesti 

loppukäyttöön liittyvät, tuotespesifiset kriteerit, jotka haittaavat kilpailutusta alkutuottajan kannalta 

nousevat huolenaiheeksi. 

http://www.nordicforestry.org/ 

 

 

 

 

 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) 

http://www.nordicforestry.org/


 MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja 

maaseutuyrittäjille. Jäsenkunnan ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että 

ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin sekä niiden kestävään ja 

taloudelliseen hyödyntämiseen. Alueellista toimintaa ja vaikuttamista 

tekevät 14 MTK-liittoa ja 360 MTK-yhdistystä sekä 80 

metsänhoitoyhdistystä. Jäseniä MTK:lla oli vuoden 2014 loppuun 

mennessä noin 141 000, mutta jäsenmäärän uskotaan kasvavan jopa 400 

000 metsänhoitoyhdistyslain muutosten myötä. Keskusliiton ydintehtäviä 

ovat poliittinen ja yhteiskunnallinen edunvalvonta, mikä tarkoittaa 

vaikuttamista jäsenkunnan hyväksi maatalous-, metsä-, ympäristö- ja 

sosiaalipolitiikassa sekä vero-, rahoitus- ja lakiasioissa. MTK:n 

tärkeimpänä työkaluna on asiantuntijuus, jolla järjestö vaikutta niin kansallisesti kuin 

kansainvälisesti.  

 

EU-tason edunvalvontaa on tehty vuodesta 1991 ja siitä vastaa MTK:n Brysselin toimisto, joka on 

yhteinen sisarjärjestö SLC:n (Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund) sekä Pellervo-

Seuran kanssa. Tehtäviin Brysselissä kuuluu olla palveluorganisaatio, sekä aktiivinen toimija EU-

maiden maataloustuottajien sekä osuuskuntien järjestössä. EU- agenda on jakautunut viiteen osa-

alueeseen; maatalouteen, EU-talouteen, maaseudun toimintaympäristöön, ruokaan sekä metsään.  

Brysselin toimisto tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten tuottajajärjestöjen kanssa ja kotimaahan 

toimisto välittää säännöllisesti edunvalvontaa palvelevaa tietoa. Metsänomistajia Brysselissä 

edustaa Pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen liiton (NSF) yhteinen metsäkoordinaattori. MTK 

on myös Euroopan metsänomistajajärjestön (CEPF) ja Maailman metsänomistajien liiton (IFFA) 

jäsen.  

EU:ssa MTK:n agendalla metsäpuolella ovat metsästrategian toimeenpano, biomassan ja 

metsätalouden kestävyyskriteerit, LULUCF-sektorin (Land use, land-use change and forestry) rooli 

EU:n ilmastotavoitteissa sekä puun kaskadikäyttö, eli puun maksimaalinen käyttö kierrättämällä 

siitä valmistettuja tuotteita niin pitkään kuin mahdollista. 

https://www.mtk.fi/ 

 

Euroopan parlamentti 

Helsingin - ja Itä-Suomen yliopiston metsäylioppilaiden Brysselin matkan toinen päivä alkoi 

hotelliaamiaisen jälkeen vierailulla Euroopan parlamentissa. Parlamenttitalon turvatarkastuksen 

jälkeen meidät vastaanotti virkamies Mari Tuominen, koska mepeillä (member of the european 

parliament) oli etäpäivä juuri tänä päivänä. Saimme laajan esityksen Euroopan unionin historiasta ja 

eurooppalaisesta hallinnon kehityksestä ja laajentumisesta useampiin maihin. 

Eu perustettiin vuonna 1957, kun Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Ranska, Italia ja Saksa 

allekirjoittivat Rooman sopimuksen tavoitteenaan luoda vakautta ja yhtenäistää talousyhteistyötä 

sekä lopettaa tuhoisat sodat, joista tuorein oli toinen maailmansota.  

Juha Ruippo, johtaja 
MTK 

https://www.mtk.fi/


 

Mari Tuominen esitteli Euroopan parlamenttia 

Euroopan parlamentti (epävirallisesti europarlamentti) on Euroopan unionin kansanedustuslaitos. 

EU-kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet, mepit: ”MEP” eli Member of the European 

Parliament, suorilla vaaleilla joka viides vuosi. Viimeksi vaalit järjestettiin toukokuussa 2014 

kaudelle 2014 - 2019. Nykyisessä parlamentissa Euroopan unionin kansalaisia edustaa 751 jäsentä. 

Europarlamentissa Suomea edustaa 13 europarlamentaarikkoa.   

Parlamentti on Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston eli ministerineuvoston ohella 

EU:n lainsäädäntöön osallistuva toimielin. Parlamentti toimii kolmessa eri paikassa ja maassa: 

Brysselissä (Belgia), Strasbourgissa (Ranska) ja Luxemburgissa (Luxemburg).  Parlamentti käyttää 

yhdessä neuvoston kanssa lainsäädäntövaltaa eli hyväksyy ja muuttaa säädösehdotuksia ja päättää 

EU:n talousarviosta. Se myös valvoo komission ja muiden EU:n elinten työtä ja tekee yhteistyötä 

EU-maiden kansallisten parlamenttien kanssa voidakseen ottaa huomioon niiden näkemykset.  

Euroopan parlamentin jäsenet unionin 28 jäsenvaltiosta edustavat yli 500 miljoonaa Euroopan 

unionin kansalaista. Jokaisesta jäsenmaasta valitaan väkilukuun suhteutettu lukumäärä edustajia, 

lisäksi jokaisella maalla on pari pohjapaikkaa pienten jäsenvaltioiden edustuksen turvaamiseksi. 

Edustajat ovat ryhmittyneet europuolueiden mukaisiin europarlamenttiryhmiin, eivät siis 

jäsenmaittain. 

Euroopan parlamentin jäsenet edustavat parlamentissa eri puolueryhmiä ja Suomesta tuttua hallitus 

vastaan oppositio asetelmaa ei ole. Puolueryhmiä yhdistää sama poliittinen ajattelu, vaikkakin 

joskus ryhmän sisäiset erimielisyydet saattavat nousta esille. Päätöksenteossa noudatetaan 

enemmistön periaatetta ja usein järjestetään käsi-, kone-, tai suljettu lippuäänestys. Kaikilla 

edustajilla on oikeus saada käsiteltävät asiakirjat haltuunsa omalla kielellään ja siksi parlamentti 

työllistää paljon käännöstyöntekijöitä ja tulkkeja.  



Pääsimme tutustumaan täysistuntosaliin, jossa suoritettiin samaan aikaan pientä remonttia. 

Jokaisesta tuolista löytyi korvakuulokkeet, joista ohjeistuksen mukaisesti pystyisi valitsemaan 

haluamansa tulkkauksen omalla kielellään. Salin reunustoilla sijaitsivat tulkkauskopit. Mepit 

jaetaan puolueryhmittäin salin puoliympyrän muotoisen kehän segmentteihin ja puhemiehen paikka 

on keskitetysti vastapäätä muihin nähden. 

Missä on valta Euroopan unionissa? Jäsenmaiden hallitukset yhdessä sopivat pelisäännöistä. 

Lissabonin sopimuksella lisättiin parlamentin vaikutusvaltaa suhteessa Euroopan unionin 

neuvostoon, joka koostuu EU-maiden hallitusten ministereistä. 

Mielenkiintoisen seikan koko toimintaan tuo joka kuukausittainen muutto Brysselistä Strasbourgiin, 

joka on Euroopan parlamentin virallinen kotipaikka. Strasbourgiin kokoonnutaan neljäksi päiväksi 

kerran kuukaudessa keskustelemaan ja äänestämään täysistuntokokouksiin. Tästä käytännöstä on 

haluttu luopua mutta Ranskan tahdosta yhtenäistä konsensusta ei ole saavutettu. 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_fi.htm 

http://www.europarl.fi/fi/home.html 

http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?nodeid=37798#.VfKF1pdByDQ 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomalaisista_Euroopan_parlamentin_j%C3%A4senist%C3

%A4 

 

Suomen pysyvä EU-edustusto 

 

Suomen pysyvä EU-edustusto on Suomen hallituksen koordinoima, noin sadan henkilön joukko 

Brysseliin lähetettyjä, eri hallinnonaloilla olevia asiantuntijoita, jotka pyrkivät ajamaan Suomen 

etuja EU:n päätöksenteossa. Hallinnolliselta kannalta katsottuna edustusto on osa 

ulkoasiainministeriötä.  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_fi.htm
http://www.europarl.fi/fi/home.html
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?nodeid=37798#.VfKF1pdByDQ
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomalaisista_Euroopan_parlamentin_j%C3%A4senist%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomalaisista_Euroopan_parlamentin_j%C3%A4senist%C3%A4


Edustuston työntekijät työskentelevät edustustossa noin 2-5 vuoden ajan osallistuen päivittäin 

esimerkiksi Euroopan unionin neuvotteluihin. Osa edustuston työntekijöistä on sekä lähetettyä että 

paikanpäältä palkattua toimistohenkilökuntaa.  Suomen pysyvä edustaja EU:ssa, suurlähettiläs 

Pilvi-Sisko Vierrois-Villeneuve, toimii työnjohtajana edustustossa. 

 

 

Pysyvän edustuston tehtävä Brysselissä on edustaa Suomea EU:ssa, osallistua sekä vaikuttaa 

päätöksentekoon virkamiestasolla. Sen tärkeä tehtävä on myös jatkuva ja tiivis viestintä Suomeen, 

ja sillä onkin merkittävä osa linkkinä suomalaiseen mediaan. Edustustolla on oma osansa Suomen 

kannan muodostamisessa EU:n toimielinten kanssa ja sen sanottiin olevan kuin valtionhallinto 

pienoiskoossa. 

Tapio Kytölä toimii metsätalouden erityisasiantuntijana Brysselissä. Hän kertoi EU:n yhteisestä 

metsäpolitiikasta, mutta yhteistä kantaa ei suoranaisesti ole. Maaseudun kehittämisasetuksella 

pyritään vaikuttamaan metsäpolitiikkaan. Suomen liityttyä Euroopan Unioniin luotiin kuitenkin 

metsästrategia, joka sittemmin on myös päivitetty. Tällä hetkellä se näyttäisi olevan hyvä Suomen 

kannalta ja kansallinen vaikuttaminen sekä kestävä metsätalous ovat siinä olennaisimpia osia. Myös 

biotalouden ja metsien linkittäminen yhteen on Brysselin näkökulmasta Suomelle iso asia. 

http://www.finland.eu/public/default.aspx?nodeid=35746&contentlan=1&culture=fi-FI  

 

 Loppusanat 
 

Metsäpoliittisten vaikuttamiskanavien ymmärtäminen on metsäalan korkeakoulutetulle tärkeä osa 

ammatillista pätevyyttä.  

 

Kiitämme meidät vieraakseen vastaanottaneita organisaatioita sekä rahoittajia: Metsämiesten 

Säätiötä, Suomen Metsäsäätiötä, Helsingin ja Joensuun yliopistoja sekä Suomen Metsätieteellistä 

Seuraa mielenkiintoisesta matkasta!  

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.finland.eu/public/default.aspx?nodeid=35746&contentlan=1&culture=fi-FI


 
 

Raportin koosti: Satulotta Ansiomäki 

Kuvista vastasi: Anna Jolkkonen 

Käytimme myös organisaatioiden omilta nettisivuilta ja meille pidetyistä esityksistä löytyvää 

kuvamateriaalia. 

Raportin tekoon osallistuivat: Antti Ahokas, Vilma Anttila, Pentti Henttonen, Emilia Haapaniemi, 

 Heidi Hintikka, Teemu Huikuri, Johanna Hristov, Juho Ikonen, Mikko Kaija, Laura Kammonen, 

Miika Karppinen, Jaakko Karvonen, Sanna Keränen, Elina Ketola, Anni Kettunen, Satu Kilpinen, 

Maria Laine, Anna Lilja, Paavo Lyytikäinen, Veli-Matti Lähteenmäki, Salla-Mari Maisila, Juho 

Niskala, Jani Nivala, Jenna Ojala, Ossi Pesälä, Helinä Poutamo, Eetu Punkka, Tuuli Suomala 

 

 

 

 

 


