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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄHALLITUKSEN 
VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Maa- ja metsätalousministeriö esittää valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä 
annetun valtioneuvoston asetuksen (160/2004) 6a §:n (muutettu 1403/2004) ja julkisten hallin-
totehtävien osalta talousarvioasetuksen (1243/1992) 66 i §:n (muutettu 254/2004) mukaisena 
kannanottonaan seuraavaa.

1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteu-
tumisesta 

1.1 Eduskunnan päätökset ja toteutuminen v. 2014

Peruspääoman muutokset 

Vuoden 2014 talousarviossa eduskunta päätti, että ”peruspääomaa voidaan korottaa 0,7 milj. 
eurolla, johon sisältyy lisäyksenä Museoviraston hallinnasta siirrettävää kiinteistövarallisuut-
ta.”

Vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa eduskunta päätti, että ”Metsähallituksen perus-
pääomaa voidaan vähentää 10,8 milj. eurolla. ”

Toteutus: Valtioneuvoston päätöksellä 3.12.2014 peruspääomaa alennettiin 
10 830 667,85 eurolla talousarviossa esitetyn mukaisesti. Samalla julkisten hallin-
totehtävien taseeseen siirrettiin omaisuutta kirjanpitoarvoltaan 11 508 694,13 euron 
arvosta.  Liiketoiminnan peruspääoman arvo oli alennuksen jälkeen 
2 525 707 748,44 euroa. Peruspääoman lisäykset sisältävät Metsäntutkimuslaitok-
selta ja Museovirastolta tehtyjä hallinnansiirtoja. Vähennykset johtuvat pääosin 
valtioneuvoston 5.6.2014 tekemän Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toi-
mintaohjelman (METSO) periaatepäätöksestä ja Teijon kansallispuiston perustami-
sesta (HE 81/2014). Muutosten yhteisvaikutus on -10,8 milj. euroa.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

”Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain mukaiset ylei-
set yhteiskunnalliset velvoitteet”.

Toteutus: Metsähallitus otti liiketoiminnassaan huomioon yleiset yhteiskunnalliset 
velvoitteet. Velvoitteiden toteutumista tarkastellaan tarkemmin jäljempänä kohdas-
sa 1.2.1 (Metsähallituksen yleisten yhteiskunnallisten velvoitteitten toteutuminen). 

”Metsätalouden kannattavuutta parannetaan edelleen.”

Toteutus: Tavoitteen toteutusta kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2.2.

”Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2014 enintään 0,2 milj. eurolla.”
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Toteutus: Metsähallitus tuki Suomen Metsäsäätiötä 200 000 euron menekinedistä-
mismaksuilla. 

Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä 

”Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2014 enintään 20 milj. euroa. 
Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2014 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa 
aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.”

Toteutus: Metsähallitus toteutti investointeja 14,9 milj. eurolla ja investoin-
tisitoumuksia annettiin yhteensä 4,2 milj. euron arvosta.

Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä 

”Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun 
lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.”

Toteutus: Metsähallituksella ei ollut pitkäaikaisia lainoja vuonna 2014. 

Liiketoiminnan takausvaltuudet 

”Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuo-
toisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.”

Toteutus: Metsähallitus antoi takauksia tytäryhtiöiden lainojen vakuudeksi 2,5 milj. 
euroa.

Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

”Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 
0,5 milj. euron arvosta.”

Toteutus: Metsähallitus antoi vakuuksia toimintaansa varten 0,4 milj. euron arvos-
ta.

1.2 Maa- ja metsätalousministeriön asettamat palvelu- ja muut toimintatavoitteet ja tu-
lostavoitteet sekä niiden toteutuminen 2014

Eduskunnan päätettyä valtion talousarviosta maa- ja metsätalousministeriö päätti 29.1.2014 
Metsähallituksen palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulos- ja tuloutustavoitteesta. 
Edelleen maa- ja metsätalousministeriö muutti 5.11.2014 tehdyllä päätöksellään vuoden 2014 
tulostavoitetta.

1.2.1 Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden pitkän aikavälin tavoitteet on poimittu talouspoliitti-
sessa ministerivaliokunnassa 31.1.2012 käsitellystä Metsähallituksen omistajapoliittisista lin-
jauksista. Niiden mukaan:
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 Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt ja aiheu-
tuneet kustannukset arvioidaan ja raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. 

 Kehitetään ekosysteemipalveluita ja niihin perustuvia liiketoimintoja sekä arvioidaan 
niistä saatavien yhteiskunnallisten hyötyjen merkitys.

Vuotta 2014 koskien maa- ja metsätalousministeriö asetti seuraavat palvelu- ja muut toiminta-
tavoitteet:

”Metsähallitus raportoi yleisistä yhteiskunnallisista velvoitteista (YYV) osana yhteiskuntavas-
tuuraportointia. Metsähallitus tehostaa yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden panosten 
käyttöä ja edistää panoksilla saatavia hyötyjä.”

Toteutus: YYV:n toteuttamista seurataan Metsähallituksen toimittaman erillisen 
raportoinnin perusteella (Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet 
2014, seurantaraportti 9.2.2015). Raportoinnin mukaan käyttörajoituksen piirissä 
olevan metsämaan pinta-alaksi arvioitiin 541 000 hehtaaria. YYV:n kokonaispinta-
ala väheni noin 3000 ha vuosien 2013 ja 2014 välillä. Vuonna 2014 Metsähallitus 
siirsi yli 13 000 ha talousmetsiä suojelualueiksi METSO –ohjelmaan liittyen. Koh-
teiden siirto pienensi yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden panostusta. Lisäksi 
peruskuviotietoja tarkennettiin.

Metsätalouden käytössä olevasta metsämaasta oli hakkuiden ulkopuolella tai poi-
mintahakkuiden piirissä 264 000 ha ja rajoitetussa käytössä 277 000 ha. Tämä tar-
koittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 15 %:lla (millä on 19,8 % 
metsätalouden puustosta) on eriasteisia käyttörajoitteita. 

Asiakohdan taulukoissa esitetään YYV-panostuksen kehitys aikasarjoina vuosina 
2011 – 2014: 

Taulukko 1.YYV-pinta-alan ja panostuksen kehitys 

2011 2012 2013 2014

Pinta-ala n. 542 000 ha 544 000 ha 544 000 ha 541 000 ha

YYV-
panostus

57,8 milj. € 54,3 milj. € 54,6 milj. € 54,9 milj. €

Taulukko 2. Velvoitteittaiset kokonaispanokset vuosina 2013 – 2014, milj. €

Velvoite Maankäytön rajoitteet
ja suunnittelun lisätyöt

Muut panokset Yhteensä milj.€/v

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Monimuotoisuus 32,3 32,7 0,8 0,8 33,1 33,5

Virkistyskäyttö 11,9 12,1 1,0 1,0 12,9 13,1

Porotalous 1,5 1,5 0,7 0,7 2,2 2,2

Saamelaiskulttuuri 2,9 2,9 0,3 0,3 3,2 3,2

Työllisyys 3,2 2,9 3,2 2,9

Yhteensä 48,6 49,2 6,0 5,7 54,6 54,9



4

Taulukko 3. Käyttöpuusuunnitteen vähennyksen muutos 2008-2014:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Käyttöpuusuunnite
YYV -rajoittein, milj. m3

5,26 5,46 5,72 5,80 5,80 5,80 5,80

YYV –rajoitteiden vaikutus käyt-
töpuusuunnitteeseen, milj. m3

-1,44 -1,44 -1,65 -1,72 -1,77 -1,77 -1,77

Metsähallituksen käyttöpuusuunnite on YYV:n vuoksi 1,77 milj. m3 pienempi kuin 
ilman velvoitteitten huomion ottamista. 

YYV-seurantaan vaikuttavista hinta- ja kustannustason muutoksista laskennallista 
panosta nosti puun hinnan 1,1 %:n nousu,  kuluttajahintaindeksin 1,06 %:n nousu 
ja rakentamattomien rakennuspaikkojen hinnan 1,0 %:n nousu. Panosten arvoa las-
ki palkkakustannusten 5,6 %:n ja puunkorjuun kustannustason 0,8 %:n lasku.

Metsähallitus toteutti vuonna 2012 koko maan kattavat, laajat selvitykset yleisillä 
yhteiskunnallisilla velvoitteilla saavutettavista monimuotoisuus- ja virkis-
tyshyödyistä. Selvityksiin pohjautuvaa menetelmäkehitystä hyötyvaikutusten tar-
kentamiseksi on sittemmin jatkettu. Pitkän aikavälin hyötyjen mittaristo otettiin 
käyttöön loppuvuodesta käynnistetyssä Kainuun luonnonvarasuunnittelussa. 

Monimuotoisuushyötyjen kehittämisessä on panostettu metsätalouden ympäristö-
oppaan mukaisiin aktiivisen luonnonhoidon toimiin.

”Metsähallitus valmistelee osana toimintamallin muutosta YYV-panosten ja vaikutusten seu-
rannan ja raportoinnin kehittämistä niin, että raportointi voidaan käynnistää vuoden 2015 
alussa.”

Toteutus: Monimuotoisuus- ja virkistyspanostuksen hyödyn vuositason mittaami-
sessa käytetään välillisiä, ainespuun korjuun ympäristöseurannasta saatavia mitta-
reita. Vuositason seurannan raportointi valmisteltiin vuoden 2014 aikana ja otettiin 
käyttöön 2015 alusta maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksen mukaisesti.

”Poronhoitolain velvoitteet otetaan huomioon saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella 
Metsähallituksen ja paliskuntain yhdistyksen välisen voimassa olevan yhteistyösopimuksen 
mukaisesti.”

Toteutus: Poronhoitolain velvoitteet otettiin huomioon saamelaisten kotiseutualu-
een ulkopuolella Metsähallituksen ja paliskuntain yhdistyksen välisen yhteistyöso-
pimuksen mukaisesti.

”Saamelaisten kotiseutualueella Metsähallitus toteuttaa valmistunutta Ylä-Lapin luonnonva-
rasuunnitelmaa yhteistyössä paliskuntien ja saamelaiskäräjien kanssa, edistää saamenkielistä 
viestintää ja jatkaa kulttuuriperintökohteiden inventointia. Lisäksi Metsähallitus osallistuu 
osaltaan biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinne-
tietoa käsittelevän (artikla 8j) kansallisen asiantuntijatyöryhmän työhön.”
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Toteutus: Saamelaisten kotiseutualueella Metsähallitus toteutti Ylä-Lapin luonnon-
varasuunnitelmaa yhteistyössä paliskuntien ja saamelaiskäräjien kanssa, edisti 
saamenkielistä viestintää ja jatkoi kulttuuriperintökohteiden inventointia. Lisäksi 
Metsähallitus osallistui osaltaan biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopi-
muksen alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän kansallisen asiantuntijatyö-
ryhmän työhön.

”Metsähallitus edistää työllisyyttä vuonna 2014 hyödyntämällä kestävät hakkuumahdollisuu-
det täysimääräisesti kuitenkin ottaen huomioon voimassa olevat luonnonvarasuunnitelmat, 
yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet (YYV) ja markkinatilanteen. Panostus metsänhoitoon ja 
tienrakennukseen pidetään hyvän omaisuuden hoidon edellyttämällä tasolla. Vuonna 2014 ei 
lomauteta metsänhoidon ja puunhankinnan suorittavan työn henkilöstöä tammi- maaliskuus-
sa, jolloin työn tuottavuus on alhaisimmillaan.”

Toteutus: Metsähallitus edisti työllisyyttä hyödyntämällä kestävät hakkuumahdolli-
suudet täysimääräisesti huomioiden kuitenkin voimassa olevat luonnonvarasuunni-
telmat, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet ja markkinatilanteen. Panostusta met-
sänhoitoon ja tienrakennukseen pidettiin hyvän omaisuuden hoidon edellyttämällä 
tasolla.

”Metsähallitus jatkaa maan myyntiä tasearvoltaan noin 10 milj. euron tasolla. Maanhankin-
nassa otetaan huomioon puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeet. Metsähallitus hankkii vuo-
den 2013 aikana ensisijaisesti puolustusvoimien tarpeisiin maa-alueita noin 3,4 miljoonalla 
eurolla.”

Totetus: Metsähallitus otti maanhankinnassaan huomioon puolustusvoimien tarpeet 
ja hankki vuoden 2014 aikana puolustusvoimien tarpeisiin maa-alueita noin 3,1 
miljoonalla eurolla.

Metsähallitus on vuokrannut Puolustusvoimille harjoitusalueita noin 265 000 heh-
taaria, joista saadut vuokratulot vuonna 2014 olivat noin 3,6 miljoonaa euroa. Vas-
taavat luvut Rajavartiolaitoksen osalta ovat 5 000 hehtaaria ja 0,1 miljoonaa euroa.  

”Metsähallitus toteuttaa Metso-ohjelmaa hallitusohjelman ja valtion talousarvioiden mukai-
sesti.”

Toteutus: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO saa-
tiin päätökseen syyskuussa.  Suojelupäätös liittyi Kataisen hallitusohjelmaan, jonka 
mukaan METSO - suojelualueen laajentamista jatketaan 20 000 hehtaarilla. Ke-
vään 2014 kehysriihessä Metsähallituksen osuudeksi vahvistui 13 000 hehtaaria 
monikäyttömetsiä.  Metsähallituksen pysyvästi suojeluun siirtämien alueiden ko-
konaispinta-ala oli 14 784 hehtaaria.  Suurin osa alueista sijaitsee Oulu-Kuhmo –
linjan eteläpuolella. Suojeltavien kohteiden markkina-arvo alueita ostattaessa tai 
myytäessä olisi yli 50 miljoonaa euroa.

”Metsähallitus jatkaa käynnissä olevaa kulttuuriperintökohteiden inventointia. Metsähallituk-
sen liiketoiminta vastaa tienpidon kustannuksista kokonaisuutena (pl. luontopalvelujen hallin-
nassa olevat tiet) sisältäen myös metsästyksen ja kalastuksen lupa-asiakkaiden toimesta ta-
pahtuvan tienkäytön.”
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Toteutus: Kansallisen metsäohjelman mukaista metsien kulttuuriperintökohteiden 
inventointia jatkettiin suunnitelmien mukaisesti.

”Metsähallitus toteuttaa soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä koskevaa val-
tioneuvoston periaatepäätöstä.”

Toteutus: Metsähallitus toteutti soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyt-
töä koskevaa valtioneuvoston päätöstä ohjelman aikataulun mukaisesti.

1.2.2 Tulos ja tuloutustavoite

Metsähallituksen liiketoiminnan tulos- ja tuloutustavoitteita koskevana pitkän aikavälin tavoit-
teena maa- ja metsätalousministeriö edellytti 29.1.2014 otettavaksi huomioon seuraavat omis-
tajapoliittiset linjaukset:

 Metsähallituksen liiketoimintojen on oltava kannattavia ja tuotettava niihin sijoitetul-
le pääomalle kohtuullinen vuotuinen tuotto. Liiketoimintojen kehittämisen tavoitteena 
on kannattavuuden parantaminen. Kannattamattomiksi osoittautuneista liiketoimin-
noista tai niiden osista luovutaan. 

 Tavoitteena on nostaa sijoitetun pääoman tuotto 5 %:iin vuoteen 2015 mennessä ny-
kyisellä tasearvolla mitattuna.

Toteutus: Metsätalous- ja kiinteistöliiketoiminnan (Laatumaa) kannattavuus parani 
hieman. Muiden liiketoimintojen pl. Siemen Forelia toiminta oli edelleen raskaasti 
tappiollista. Muiden liiketoimintojen tappiot olivat 3,1 miljoonaa euroa, alaskirjaukset 
liikelaitoksen taseessa 3,55 miljoonaa euroa. Ilman muiden liiketoimintojen tappiota 
Metsähallitus olisi lähes saavuttanut tulos- ja tuloutustavoitteensa. 

Laatumaan luovutusvoitot jalostamistaan kiinteistöistä olivat 18,5 miljoonaa euroa 
(13,4).  Kiinteistöjä myytiin yhteensä 45 miljoonalla eurolla ja niistä kirjattiin luovu-
tusvoittoa yhteensä 31,2 miljoonaa euroa. Palvelukeskuksen kehittäminen eteni aika-
taulun mukaan. 

Portfolioyksikkö lakkautettiin kesäkuussa ja tytäryhtiöiden ohjausmalli ja hallitukset 
uudistettiin. Tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajat nimitettiin liiketoiminnoista ja 
he raportoivat suoraan pääjohtajalle. Hallintopalvelut tuotetaan konsernissa.  Tytäryh-
tiöiden liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin. Fin Forelian toiminnan tervehdyttämis-
toimenpiteitä jatkettiin ja yhtiön taimituotanto päätettiin keskittää seitsemältä tarhalta 
kolmeen tarhaan.  Kertomusvuoden aikana MH Kivi Oy:ssa siirryttiin uuteen toimin-
tamalliin. Yhtiö hoitaa ja markkinoi luvitettuja maa- ja kiviainesten ottoalueita. Tap-
piollisten tytäryhtiöiden arvoa alennettiin emo liikelaitoksen taseessa. 

Eesti Metsätaim yhtiön osakkeiden myynti valmisteltiin joulukuussa ja osakekauppa 
toteutui helmikuussa 2015. Metsähallituksen omistusosuus oli 30,1 prosenttia.

Vuotta 2014 koskien maa- ja metsätalousministeriö asetti 29.1.2014 seuraavat tavoitteet:

”Metsähallituksen tulostavoitteeksi asetetaan 115,0 milj. euroa, mikä vastaa 4,6 prosentin 
tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Vuoden 2014 tuloksesta tuloutetaan alustavasti 
valtiolle 120,0 milj. euroa vuoden 2015 aikana. Valtioneuvosto päättää lopullisesti vuoden 
2014 tuloksesta tehtävästä tuloutuksesta tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä maalis-
huhtikuussa 2015.”
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Maa- ja metsätalousministeriö muutti edellä mainittua päätöstään 5.11.2014 tekemällä päätök-
sellään:

Metsähallituksen tulostavoitteeksi asetetaan 118,0 milj. euroa, mikä vastaa 4,7 prosentin tuot-
toa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Vuoden 2014 tuloksesta tuloutetaan alustavasti val-
tiolle 120,0 milj. euroa vuoden 2015 aikana. Valtioneuvosto päättää lopullisesti vuoden 2014 
tuloksesta tehtävästä tuloutuksesta tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä maalis-
huhtikuussa 2015.”

Toteutus: Metsähallituksen liiketoiminnan tulos oli 116,7 miljoonaa euroa.  Kiin-
teistövarallisuutta myytiin yhteensä 45,0 miljoonalla eurolla, mistä kirjattiin 31,2 
miljoonaan euroa luovutusvoittoja. Sijoitetun pääoman tuottotavoite ylittyi. Ase-
tettu tavoite oli 4,7 prosenttia ja toteutunut oli 4,8 prosenttia. 

1.3 Julkiset hallintotehtävät 

Eduskunta myönsi vuoden 2014 talousarviossa ja lisätalousarviossa momentille 30.63.50 
(Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät) 6 387 000,00 euroa. Määrärahaa sai käyttää:

1) Metsähallitusta koskeva lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä 
maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen 
maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsä-
hallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalous-
ministeriön toimialaan. 

Valtion talousarviossa on alustavasti esitetty seuraavat Metsähallituksen julkisten hallintoteh-
tävien tavoitteet:

 asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä 

 tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta 

 valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön edel-
lytyksiä parannetaan ja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä seu-
rataan ja 

 kehitetään erävalvontaa ja viranomaisten yhteisiä tietojärjestelmiä.

Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Metsähallitus sopivat 30.12.2013 mi-
nisteriöiden ja Metsähallituksen välisellä sopimuksella ministeriöiden toimialaan kuuluvien 
julkisten hallintotehtävien hoitamisesta, vaikuttavuustavoitteista sekä tehtävien rahoituksesta 
vuosina 2014–2018. Edelleen ministeriöt ja Metsähallitus sopivat 30.12.2013 erillisellä liit-
teellä Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toiminnallisista tavoitteista kuhunkin vai-
kuttavuustavoitteeseen liittyen vuodelle 2014.

Tavoitteiden toteutuminen
Metsähallitus on toimintakertomuksessaan vastannut julkisille hallintotehtäville asetettuihin 
tavoitteisiin kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Asetetut tulostavoitteet ovat toteutuneet. 
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Metsähallituksen luontopalveluiden keskeiset määrälliset tunnusluvut on esitetty alla olevassa 
taulukossa.  

Taulukko 7. Metsähallituksen Luontopalveluiden toiminnan keskeisiä tunnuslukuja maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalalla vaikuttavuustavoitteittain:

Riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista
Elokuun alussa suoritettujen riistakolmiolaskentojen mukaan kanalintujen pesintätulos heik-
keni edellisestä vuodesta, minkä seurauksena lupakiintiöitä pienennettiin keskimäärin 20–30 
%. Kalakantojen seurantaa ei voida tehdä vastaavalla tavalla, mutta kalasaalisseurannan kehit-
tämistyö on käynnissä. 

Lupametsästysalueiden myyntikiintiöiden arviointi paljasti merkittäviä eroja metsästyspaineen 
jakautumisessa 123:n eri lupa-alueen välillä. Tämän perusteella jatkossa pyritään asiakasohja-
uksella suuntaamaan ja tasaamaan metsästyspainetta entistä paremmin. Sekä metsästyksen että 
kalastuksen sektoreilla on ollut käynnissä saalisseurantajärjestelmien aktiivinen kehitystyö.

Eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hy-
vinvointia
Kanalintukantojen heikosta pesimämenestyksestä johtuvat pienriistakiintiöiden leikkaukset 
pudottivat syksyn lupamyyntiä suosituimmilla alueilla. Kalastuslupien määrissä oli pientä las-
kua, mutta lupamyynnin kokonaistulokertymä kasvoi edellisvuodesta. Eräpalvelujen tarjontaa 
kuvaavat 

Asiakkaiden metsästys- ja kalastuspäivien (eli vuorokausien) lukumäärät saadaan uuden lupa-
myyntijärjestelmän kautta vuonna 2015.

Määrälliset tavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö 2011 2012 2013 2014

Riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys 
ja kalastus on eettistä ja vastuullista

Laillisuusrikkeiden määrän suhde erävalvontatapahtumiin, % 6,8 6,2 10,1
Erävalvontatapahtumien määrä 8 839 8 094 10 611

Eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaali-
sesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia

Metsästys ja kalastusasiakkaiden eräpäivien lukumäärä Mittari asetet-
tavissa vuo-
delle 2016

Metsästysluvat (kpl) 45 225 50206 56 389 50 100
Kalastusluvat (kpl) 74 024 78 864 71 267 70151

Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,7 3,8 3,8 3,7
Kalastajien asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5) HUOM. ei 
enää tavoitteena

3,7 3,8 3,7 3,7

Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon 
arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5) 4,3 4.2 4,3 4,3
Valtion retkeilyalueiden käynnit (kpl) 356 000 354 000 369 000 355 300
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 896 500 1013800 1007500
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Eränkävijöiden rahankäyttöä ja heidän kokemiaan terveysvaikutuksia selvitettiin. Terveysvai-
kutusten mittari otetaan säännölliseen käyttöön saalispalautejärjestelmien päivityksen myötä.

Valtion kalastuksenhoitomaksujen ja läänikohtaisten viehelupamaksujen kerääminen, markki-
nointi ja siihen liittyvä asiakasneuvonta siirtyi Metsähallituksen vastuulle vuoden 2015 alussa. 
Muutosta valmisteltiin yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. 

Vuoden aikana käynnistettiin eräpassi- ja eräkummihanke, jonka tarkoituksena on kehittää las-
ten ja nuorten luonto- ja eräkasvatusta. Kymmenvuotisen ohjelman päätavoitteena on turvata
eräharrastuksen jatkuvuutta

Luonnon virkistyskäytöstä lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella 
viestinnällä
Kansallispuistojen ja valtion retkeilyalueiden kävijöiden tuottama kokonaistulovaikutus kehit-
tyi myönteisesti. Kansallispuistojen tuoman paikallistaloudellisen hyödyn kasvu oli suurempi 
kuin käyntimäärien kasvu. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi kävijä halusi ostaa palveluja. 
Kansallispuistoissa kävijöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yh-
teensä 125,8 milj. euroa ja 1 256 henkilötyövuotta. Kokonaistulovaikutus kasvoi 8,9 % edelli-
sestä vuodesta. Valtion seitsemällä retkeilyalueella vastaavat vaikutukset olivat 14,7 milj. eu-
roa ja 156 henkilötyövuotta, jossa oli pientä laskua edellisestä vuodesta johtuen käyntimäärän 
laskusta. Laskennassa käytettävät rahan kiertoa paikallistaloudessa kuvaavat kertoimet päivi-
tettiin. 

Viestinnässä panostettiin luontoon lähtemiseen innostaviin asioihin. Mediaviestinnässä ja so-
siaalisessa mediassa hyödynnettiin selvitystä kansallispuistokävijöiden kokemista terveyshyö-
dyistä sekä Open Air- ja Luonto liikuttamaan -hankkeiden tuloksia. Uudistettu Luontoon.fi-
verkkopalvelu toimii myös mobiililaitteissa. Retkikartta.fi-palvelusta tehtiin mobiiliversio. 
Sosiaalisen median käyttö tehostui ja kasvoi. Sen tärkein tavoite ja sisältö on kansalaisten 
houkuttelu luontoon.

Palvelukyky ja laatu
Retkeilyalueiden ja asiakaspalvelupisteiden asiakastyytyväisyys 4,3 ylitti tavoitteeksi asetetun 
tason 4 asteikolla 1-5. Metsästäjien asiakastyytyväisyys oli asetetun tason mukainen. Kalasta-
jien asiakastyytyväisyys pysyi edellisen vuoden tasolla.

Metsäpuiden siemenhuolto ja uittorakenteiden ylläpito
Metsäpuiden Pohjois-Suomen siemenen varmuusvarastosta myytiin siementä yhteensä noin 1 
500 kiloa ja myyntituloa kertyi runsaat 700 000 euroa. Varastosta poistettiin huonon itävyyden 
vuoksi epäkurantiksi käynyttä siementä n. 4 000 kiloa tasearvoltaan n. 137 000 euroa. Männyn 
siemensato Pohjois-Suomessa oli laadultaan erinomainen. Siemenkeräyksen tulos jäi kuiten-
kin vaatimattomaksi, koska keräyskohteina olleilla hakkuualueilla käpymäärät olivat vähäiset.

Uittorakenteiden kunnostuksia tehtiin kahdella kohteella, Kuokkastenkosken pudotuspaikalla 
Nurmeksessa ja Utran pudotuspaikalla Joensuussa. Uittorakenteiden ylläpito budjettirahoituk-
sella päättyi vuoteen 2014.

2. Tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvas-
tuun kannalta sekä ministeriön ehdotus kehittämistarpeista

Liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus sisältävät liikelaitoksen 
kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (160/2004) mukaiset tie-
dot. 
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Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien raportointi on sisällöllisesti kattavaa ja laadulli-
sesti korkeatasoista ja antaa tarvittavat tiedot julkisten hallintotehtävien tuloksellisuuden ohja-
uksen ja tulosvastuun kannalta.

Myös liiketoiminnan toimintakertomus yhdessä ministeriölle tuotetun täydentävän raportoin-
nin kanssa tarjoaa hyvät edellytykset ohjaukselle ja tulosvastuun toteutumisen seurannalle. 
Myös tytäryhtiötoiminnan kannattavuuden kehityksestä ministeriö on saanut riittävästi infor-
maatiota. 

Valtion liikelaitoksen liiketoiminnan omistaja-arvo koostuu liiketoiminnan taloudellisesta ja 
julkisesta arvosta. Taloudelliseen arvoon liittyvän raportoinnin taso on riittävää. Julkiseen ar-
voon liittyvän raportoinnin perusteita on kehitetty yhteiskunnallisten velvoitteitten hyötyvai-
kutusten arvioinnin hankkeissa. Raportoinnin kehittäminen on edelleen tarpeen Metsähallituk-
sen lakimuutoksen edellyttämien tietotarpeiden vuoksi. Tähän liittyen Metsähallitukselle on 
annettu tavoite uusitun raportoinnin käynnistämisestä vuoden 2015 alusta.  

3. Metsähallitukselle osoitetut jatkotoimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tulokselli-
suuden parantamiseksi

Metsähallituksen tulee edelleen kehittää metsätalousliiketoiminnan kannattavuutta.

Metsähallituksen tulee jatkaa tytäryhtiötoiminnan kannattavuuden kehittämiseksi välttämät-
tömiä rakenteellisia muutoksia vuoden 2015 aikana ja raportoi Maa- ja metsätalousministeri-
ölle tehdyistä toimenpiteistä ja kannattavuuden kehittymisestä 15.8.2015 mennessä. 

4. Toimenpiteet Metsähallituksen tilinpäätöksen johdosta ja tuottavuuden parantami-
seksi

4.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimenpiteet

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa Metsähallituslain valmistelua tavoitteena lain voimaan-
tulo vuoden 2016 alusta lukien. 

Vuonna 2015 laaditaan uudet koko Metsähallitusta koskevat omistajapoliittiset linjaukset jois-
sa määritetään Metsähallituksen sijoitetun pääoman tuottovaatimus verrannolliseksi muiden 
saman toimialan toimijoiden kanssa sekä muut Metsähallitukselta kokonaisuutena edellytetyt 
omistajapoliittiset tavoitteet. Omistajapoliittiset linjaukset käsitellään talouspoliittisessa minis-
terivaliokunnassa.

Liiketoiminnan tuloutukseen palataan uudelleen, kun maa- ja metsätalousministeriö valmiste-
lee vuoden 2015 seuraavaa lisätalousarvioesitystä. Samalla selvitetään luontopalveluiden tu-
loksen (tappion) vaikutukset liiketoiminnan tulokseen ja tuloutukseen.

4.2 Valtioneuvoston toimenpiteet

Valtioneuvosto vahvisti 16.4.2015 Metsähallituksen ja Metsähallituksen konsernin vuoden 
2014 tilinpäätöksen ja päätti, että Metsähallitus tulouttaa liikelaitoksen 110 619 441,01 euron 
voittovaroista, joista tilikauden voitto on 114 247 025,73 euroa, neljässä erässä vuonna 2015 
yhteensä 110 000 000,00 euroa. Loput voittovarat, 619 441,01 euroa jätetään voittovarojen ti-
lille ja kirjattaan Metsähallituksen muuhun omaan pääomaan. Lisäksi valtioneuvosto päätti, 
ettei Metsähallituksen vuoden 2014 toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä. 
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Siltä osin kuin liiketoiminnan tuloutusta ei ole voitu hoitaa valtion talousarvion momentille 
13.05.01 (valtion liikelaitosten voitontuloutukset) arvioidun tuloutuksen mukaisesti, asiaan pa-
lataan vuoden 2015 seuraavan lisätalousarvioesityksen valmistelun yhteydessä. Lisäksi maa-
ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja valtionvarainministeriö selvittävät luontopal-
veluiden tuloksen (tappion) vaikutukset liiketoiminnan tulokseen ja tuloutukseen.

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

Metsäneuvos Marja Kokkonen

Tiedoksi:

valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö


	MMM_tilinpaat_kannanotto_MH_ 2014_ 10042015_klo15.doc

