
Seminaarissa käydyssä keskustelussa tuotiin esiin seuraavia näkökohtia: 
- Mistä näette Metsähallituksen tuottamien synergiahyötyjen muodostuvan, kun rahavirrat 

liiketoiminnan ja julkisten hallintotehtävien välillä on kuitenkin eriytetty toisistaan (Risto 
Sulkava) 

- Synergiahyödyt tulevat siitä, että samoilla alueilla tuotetaan montaa asiaa. Esimerkiksi 
biodiversiteetin huomioon ottamiseen käytetään liiketoiminnan puolella suuria panoksia, 
joita ei voi kuvitella korvattavan budjettirahalla toisenlaisessa eriytyneessä toimintamallissa 
(Sirkka-Liisa Anttila)   

- On arvokasta, että seminaariin on saatu näin monipuolista näkökulmaa edustavia tahoja 
paikalle (Juha Ojala) 

- Miten määritetään tulevan Metsätalous Oy:n käyttöönsä saaman maan käyttöoikeuden käypä 
hinta. Yhtiön toimiessa yksinoikeudella valtion mailla, miten varmistetaan toiminannan 
tehokkuus ja toisaalta huomioidaan yhteiskunnalliset vaikutukset. Toiminta luo työtä ja 
toimeentuloa myös alueiden yritystoiminnan kautta. Muussa yhteydessä on todettu 
metsäpalvelumarkkinoiden kehittymättömyys, voisiko metsähallituksella olla rooli näiden 
markkinoiden luomisessa. Kaivataan selkeää omistajaohjausta ja sen linjauksia.  (Matti 
Peltola) 

- Tällä hetkellä MH:n käyttöönsä saaman valtion maan ”hinta” eli käyttöoikeus on 
määräytynyt valtion saamana tuloutuksena, eli arvo määritetään vuotuisen tuottotavoitteen 
kautta tällä hetkellä (Juha Ojala) 

- Metsähallituksen puutoimitusten osuus on n. 1/3  pohjois-Suomessa toimivan 
metsäteollisuuden raaka-aineesta. Metsähallituksen raaka-ainetoimitukset ovat edellytys 
sille, että pohjoisten alueiden puunjalostusteollisuus voi toimia nykyisellä tasolla. On selvää, 
että yksityissektori ei voi nykyisellään korvata MH:n osuutta. Yksityismetsätaloudessa ei ole 
vuosikausiin päästy lähellekään niitä hakkuumääriä, mitä suunnitteet edellyttävät. (Hannu 
Virranniemi) 

- Metsähallituksen tavaralajikohtainen toimituskauppa palvelee sahojen tarpeita (Jyrki 
Kangas) 

- Myös arvokeskustelua tarvitaan. Kaikkea ei voi mitata rahassa. Metsähallituksen metsiin 
tehdään yli 5 milj. virkistyskäyntiä vuodessa. Luontopalveluiden saamaa valtionapua pitäisi 
pitää enemmänkin investointina hyvinvointiin ja aineettomiin arvoihin. Taseen sijaintia 
pohdittaessa kyseessä ei ole pelkkä kirjanpidollinen asia, vaan kyse on siitä, kuka 
valmistelee ja millä perusteella alueiden siirtämisen taseesta toiseen. Raha ei saa olla ainoa 
ohjaava tekijä. (Eki Karlsson) 

- Suomessa on 1,8 milj. vapaa-ajankalastajaa, joiden etu tulee myös ottaa huomioon. 
Organisaatiomallin jatkokehitys tulisi tehdä laajasti osallistavassa työryhmässä. (Stina 
Koivisto) 

- EU:n kilpailulainsäädäntö ajaa julkisen toiminnan ahtaalle, ja siitä on muodostumassa 
EU:n tosiasiallinen perustuslaki. Julkisen tahon tulee voida toimia esimerkillisesti 
markkinoilla eri tavoitteiden yhteen sovittajana. Metsähallitus tuottaa kilpailuetuja koko 
maan metsätaloudelle, yksityismetsätaloudelle ja metsäteollisuudelle sekä matkailulle 
monimuotoisuuden kautta sekä koko kansakunnalle hyvinvoinnin ja terveyden kautta. Tämä 
on monikäyttöä, josta meidän kaikkien pitäisi olla ylpeitä. Maailman metsistä kolme 
neljäsosaa on julkisessa omistuksessa ja ne tarvitsevat kipeästi hyviä esimerkkejä. 
Metsähallitus on toiminnallaan osoittanut sopivansa malliksi maailmalle (Olli 
Saastamoinen) 
- MH lakiin ei saa tulla tiukkoja määrittelyjä "Metsätalous Oy:n" toimintaperiaatteille (Esim. 
"että, hoitaa puun myynnin, markkinoinnin JA korjuun sekä kuljetuksen). Muutoksessa pitää 
tarkastella  ko. yhtiön toimintatapaa täysin "puhtaalta pöydältä": kauppatavat, sopimusten 
pituudet jne. eli yhdessä asiakkaan kanssa mietittävä tehokkain logistinen ratkaisu kannolta 



tehtaalle; ei vain sellaista joka hyödyttää Metsähallitusta. Saatava enemmän operatiivista 
"ketteryyttä" MH:n toimintaan, tällä hetkellä varsin jäykkää toimintaa (Jari Mutanen) 

- Virkistyskäyttö on lisääntynyt. Tämä osoittaa, että muutkin kuin suorat taloudelliset hyödyt 
tulee nostaa jatkovalmistelussa esiin. (Tapani Tulkki) 

- Luontopalveluiden saamasta rahoituksesta n. 20 milj. euroa tulee muualta kuin suorana 
budjettirahoituksena. Miten tämä rahoitus pystytään turvaamaan (Pekka Ihalainen) 

- Erityisesti EU:n ja TEMin kautta tuleva hankerahoitus on tärkeässä roolissa. Tämä on yksi 
selvityskohteista (Rauno Väisänen) 

- Sidosryhmät ovat olleet laajasti mukana tässä seminaarissa, mikä on hyvä asia. 
Ministeriöiden poliittiset linjaukset tarjoavat selkeän suunnan Metsähallituksen 
toimintamallin kehittämiselle. Kehitystyön aikana Metsähallituksen henkilöstö tarvitsee 
selkeän ja avoimen valmistelun mahdollistamaa työrauhaa. Henkilöstön tarpeet tulee ottaa 
huomioon samalla lailla riippumatta siitä, ovatko he liiketoiminnan vai keskusyksikön 
puolella. (Arto Tiitinen) 

- Metsähallitus tuottaa monia asioita ja hyötyjä (riistaa, kalaa, virkistystä, maisemaa, puuta, 
työpaikkoja, kiviainesta, saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksiä, jne.). Nyt ollaan 
tekemässä organisaatiomallia seuraavalle 20 vuodelle, joka mahdollistaa em. toiminnat, ei 
muuttamassa Metsähallituksen toimintaa sinänsä nykyisestä. Olemme siis rakentamassa 
organisaatiota, joka voi tuottaa ajan myötä kehittyviä toimintoja. (Juha Ojala) 

 


