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TÄRKEÄ, 
TÄRKEÄMPI, EU

Sisämarkkinat on metsä-
teollisuuden tärkein ja kasvava 
markkina-alue.

Teollisuuspolitiikka takaa 
parhaimmillaan yrityksille tasa-
vertaiset kilpailuedellytykset.

Kauppapolitiikka parantaa 
markkinoillepääsyä muille 
alueille.

Osuvimmillaan päätökset 
kannustavat teollisuutta 
investoimaan, kasvamaan 
ja kehittymään Euroopassa.

Sääntelyssä kannattaa  
laittaa erityishuomiota  
metsä teollisuuden rooliin 
ilmastomyönteisten ratkaisujen 
tuottajana.



EU 28 -maat valmistava teollisuus
(osuus liikevaihdosta)

Koneet, laitteet, moottorit 27 %

Elintarvikkeet 15 %

Sekalaiset, muut 14 %

Perusmetallit 11 %

Kemikaalit, lääkkeet 10 %

Muovi, kumi 7 %

Öljynjalostus 6 %

Sahatavara, paperi, kartonki 5 %

Elektroniikka 5%

Suomessa metsäteollisuuden  
merkitys suuri, EU:ssa pienempi

Suomi on Euroopan metsäisin maa.

Osuus Suomen tavaraviennistä viennistä yli 20 %.

Tuotteista noin 75 % vientiin.

Viennistä noin 55 % EU-alueelle.

Koko arvoketju työllistää 140 000.

Koko arvoketju tuottaa verotuloja 4 miljardia euroa  

vuosittain.

Lähde: Eurostat



EU:n taloudellinen yhteistyö
Olennaiset instrumentit

EU:n ilmastojohtajuus
Metsäteollisuus tarjoaa ilmasto-
ratkaisujaMetsäteollisuus on älykästä biopohjaista kiertotaloutta.

EU pyrkii siirtymään pois fossiilitaloudesta – katse biopohjaisen 
kiertotalouden mahdollisuuksiin.

Horisontti Eurooppa -ohjelma rahoittanee tutkimusta ja 
innovaatioita vuosina 2021–2027 jopa 100 miljardilla eurolla.

Rahoitusalalle luodaan kestävän rahoituksen sääntelyä

Ilmastonmuutokseen, luonnonvaroihin, teollisuuden  

uudistumiseen.

Huippututkimukseen, ei pelkästään perustutkimukseen.

Kaikenkokoisille yrityksille, ei pelkästään startupeille.

Myös innovaatioprosessin riskipitoiseen loppupäähän.

Ohjaa investointien kautta siirtymistä vähähiiliseen 
talouteen.

Investointien luokittelu on tekeillä, metsätalous ja 
metsäteollisuus tärkeää saada tasapainoisesti mukaan.

Metsäteollisuus on muutoksessa avainasemassa ja tarjoaa 
ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Suomessa metsävarat kasvavat, vaikka niiden hyödyntämistä 
lisätään.

Uusiutuvasta puusta valmistetut tuotteet korvaavat muovia, 
metalleja, betonia ja fossiilisia polttoaineita.

Ilmastopäätöksillä voidaan edistää teollisuuden uudistumista 
ja biopohjaista kiertotaloutta.



EU-sääntely: ympäristö  
ja vastuullisuus
Suomen vahvuus on  
metsien kestävä käyttö

EU-sääntely: energia- 
ja päästökauppa
Kilpailukykyinen ilmasto- 
ja energiapolitiikka

EU:n tavoitteen oltava päästöjen vähentäminen globaalisti

Päästöjä vähennettävä kustannustehokkaasti – ei jatkuvaa 
poukkoilua

Päästöoikeuden hinnan nousun ennustetaan jatkuvan myös 
tulevaisuudessa 

Energiankäyttö kasvaa, mutta sähköistyminen on ratkaisu 
vähähiilisyyteen

Avainasemassa kansallinen metsäpolitiikka

EU:n yhteisissä politiikoissa on tärkeää

Luonnon monimuotoisuus – kiinteä osa kestävää 
metsätaloutta

Maakohtaiset erot ovat suuret: Suomessa maapinta-alasta on 
metsän peitossa yli 70 %, Maltalla alle 1 %.

Valtioiden erityispiirteiden huomioiminen metsien kestävän 
ja monipuolisen käytön edistämisessä.

Tärkeintä saada Kiina ja Yhdysvallat voimallisemmin 
mukaan.

EU:n yksipuoliset päästövähennyssitoumukset eivät 
riitä – sitoutumista tarvitaan kaikilta.

Päästökauppa on paras työkalu ja sovituista säännöistä 
pidettävä kiinni.

Teollisuuden hiilivuotoriskin torjuminen on tulevaisuudessa 
entistä tärkeämpää.

Teollisuuden prosessit sähköistyvät - pois fossiilisista. 
• Hiilidioksidin talteenottoa tehdään sähköllä.
• Vanhentuneet ajatusrakennelmat    
 kuten energian käyttökatot on purettava.

Vahvistaa puupohjaisen biotalouden kehittymistä 
• Biotalous tarvitsee raaka-ainetta.

Edistää toimia laittoman puuraaka-aineen kaupan 
vähentämiseksi.

Kestävä metsätalous varmistaa erilaisten 
ekosysteemipalveluiden (puu, marjat, sienet, luonto- ja 
virkistysarvot) tuotannon yli puu- ja ihmissukupolvien.

EU:n tiukasti suojelluista metsistä 50 % sijaitsee Suomessa.

Hyviä kokemuksia vaihtoehtoisista suojelutavoista.



EU-sääntely: tehdasympäristö
Resurssitehokasta tuotantoa

EU-sääntely: logistiikka
Suomi takamatkalla suhteessa 
markkinoihinTuotantoa ja kulutusta on ohjattava tuotteisiin, jotka on  

valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista.

TUOTANTOON SUHTEUTETTU 
PÄÄSTÖJEN VÄHENTYMINEN 
VUOSINA 1992–2017: 

  94%
57%
67%

60%
85%

Kaatopaikkajätteet

Jäteveden määrä

Hiilidioksidi

Ravinnepäästöt

Hiukkaset

Metsäteollisuus on tehnyt pitkäjänteisesti vastuullisuustyötä

Kansainvälisesti tasapuolinen sääntely tarpeen

Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset ohjaavat alaa 
entistäkin vastuullisempaan toimintaan.

Metsäteollisuudella on tärkeä rooli YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteuttamisessa.

Kiertotaloutta edistettävä uusiutuviin raaka-aineisiin 
pohjautuvilla ratkaisuilla.

Ympäristösääntelyn kehittämisessä varmistettava olemassa 
olevien tehtaiden toimintaedellytykset.

Jäte-, kemikaali- ja tuotelainsäädännön mahdollistettava 
teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä.

EU-päätösten vaikutuksia arvioitava myös kansallisella 
tasolla.

Logistiikkakustannukset ovat Suomesta noin kaksinkertaiset 
verrattuna keskisen Euroopan kilpailijoihin.

Liikenteen ympäristösääntelyn tulisi olla mahdollisimman 
globaalia ja alueellisesti tasapuolista.

Päästövähennyksiä saatavissa raskaampien ajoneuvojen 
avulla, kun kuljetusten tonnikohtainen polttoaineen kulutus 
laskee.

Huomioita Suomen liikenteen erityispiirteisiin:
• Meriliikenteen tärkeys, talvisin jäänmurto
• Ohuet tavaravirrat vaativat kattavan väyläverkon,        
 myös alempiasteisen tiestön
• Tiekuljetusten merkitys jatkossakin keskeinen
• Tiemaksuissa päätöksenteko hyvä pitää kansallisena

Lähde: Metsäteollisuus ry



EU:n yhteinen kauppapolitiikka
Sääntöpohjainen avoin kauppa 
varmistaa kasvua

WTO-
järjestelmä

• kansainvälisten 
kauppasääntöjen perusta

• olemassaolo ja kehittäminen 
turvattava

• kauppariitojen ratkaisupaikka
• vihreiden ja kiertotalouden 
tuotteiden markkinoillepääsy

Brexit tuo muutoksia – ehkä myös 
laajemmin EU:n toimintaan

Britannia on valmistellut EU-eroa vuodesta 2016, kun eroa 
kannattavat voittivat kansanäänestyksen.

Britannia on metsäteollisuuden kolmanneksi tärkein 
vientimaa.

Toiveena on pehmeä, sopimukseen perustuva ero ja 
siirtymäaika

Kova ero voisi tuoda nopealla aikataululla toimitusten 
viivästyksiä ja tullausongelmia yrityksille.

Britannia on ollut avoimen kaupan puolustaja ja Suomelle 
tärkeä EU-kumppani.

Miten Brexit vaikuttaa pidemmällä aikajänteellä EU:n 
päätöksentekoon?Kahden-

väliset 
ja alueelliset 

järjestelyt

• pidemmälle menevä 
kumppanuus

• säännöillä yrityksille 
tasapuoliset edellytykset

• toimivat suhteet 
USA:han, Kiinaan ja 

Venäjälle
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