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Valtion liikelaitos Metsähallitus 1/3 Suomea 
(12,6 milj. ha) – parasta aluepolitiikkaa

Talousmetsien metsämaata 3,6 milj. ha 
Kitu- ja joutomaata 1,4 milj. ha (ei metsätalouskäytössä)Kitu ja joutomaata 1,4 milj. ha (ei metsätalouskäytössä)
Suojelualueita, erämaita ja muita alueita  4,2 milj. ha
Vesialueita 3,4 milj. ha (yleisiä vesialueita 3,0 milj. ha)

•Vahvuutena valtion luonnonvarojen kokonaisuuden 
monitavoitteinen synerginen hallinta. Linjana eri 
intressien hteenso ittaminen  oro aik t s ja intressien yhteensovittaminen, vuorovaikutus ja 
alueiden monikäyttö – tehokkaasti, palvelevasti, 
kannattavasti 
• Hyvä malli; pitääkö hyvin toimivaa korjata? EU Hyvä malli; pitääkö hyvin toimivaa korjata? EU 
edellytti Destia-tapauksessa konkurssisuojan ja 
veroetujen poistoa; juridisen mallin valinta muutoin on 
kansallisessa päätösvallassa; muualla ei vastaavia ”EU-

j i i j i iprosesseja” käynnissä, vaikka on paljon muitakin 
avoimilla puumarkkinoilla aktiivisesti toimivia liikelaitoksia 
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Mikä juridiseksi malliksi? [esitetty 14.6.2012 seminaarissa]Mikä juridiseksi malliksi? [esitetty 14.6.2012 seminaarissa]

Liikelaitosmalli ollut hyvä Metsähallituksen kaikkien toimintojen kannalta; 
palomuurit ovat pitäneet  eikä ole kilpailuneutraliteettiongelmiapalomuurit ovat pitäneet, eikä ole kilpailuneutraliteettiongelmia

Metsähallituksen tavoite uuden toimintamallin suhteen ollut: 
* alueiden hallinnan ja toimintojen yhtenäisyys
* toiminnan kehittämisedellytysten turvaaminen sekä liiketoiminnassa 
että julkisissa palveluissa; sujuva uusiin haasteisiin vastaaminen; 
puitteet synergioiden vahvistamiseen
* omistajaohjauksen ja johtamisjärjestelmän eheys
* asiakkaille, sidosryhmille ja kansalaisille yksi Metsähallitus-konserni
* liikelaitoksena tai vastaavana jatkaminenj

Kataisen hallituksen poliittinen ohjelma: Valtion maiden ja vesien 
kokonaishallinta säilytetään Metsähallituksella; Metsähallitus 
säilytetään kokonaisuutenasäilytetään kokonaisuutena
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[esitetty 14.6.2012 seminaarissa]

HALKEn peruslinjaus, että Metsähallituksesta säädetään valtion 
erityisliikelaitoksena, on hyvä

Jos komissio ei hyväksy mallia niin EU:n valtionmetsäorganisaatioissa iso Jos komissio ei hyväksy mallia niin EU:n valtionmetsäorganisaatioissa iso 
remontti edessä; myös kunnat ja muut julkisyhteisöt?

Valmisteluun pohjaksi nykyinen MH-laki sekä jo kumottu liikelaitoslaki; 
vain komission vaatimat välttämättömät muutoksetvain komission vaatimat välttämättömät muutokset

Paras malliviritys sisältää metsätalouden osana liikelaitosemoa 
=> yhtenäisyys, sujuvuus, tehokkuus, pysyvyys
 t ät l  htiöit tää  ii  t ät l htiö tä t htä i  j  Jos metsätalous yhtiöitetään, niin metsätalousyhtiöstä tehtävineen ja 
velvoitteineen tulee säätää lailla ja laissa määrätä tytäryhtiön 
pysyvä käyttöoikeus valtion metsiin
* ja maankäyttö- ja kiinteistöasioiden puhevaltaa voitava 
delegoida tytäryhtiönkin tapauksessa metsätalouden kentälle
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[esitetty 14.6.2012 seminaarissa] 
Jatkovalmistelussa lisäksi huomioitavia 1/2Jatkovalmistelussa lisäksi huomioitavia 1/2
Metsähallituksen vastuulla 1/3 Suomesta, maapinta-alasta neljännes, valtion 

kaikenlaiset alueet => puitteet synergioiden vahvistamiselle sekä kokonaisuuden kaikenlaiset alueet > puitteet synergioiden vahvistamiselle sekä kokonaisuuden 
tehokkaalle, tuottavalle ja palvelevalle hallinnalle, ei uusia raja-aitoja

Luonnonvarojen ja alueiden kysyntä kasvaa ja monipuolistuu; 1/3 Suomea keskeinen 
toimija luonnonvara-, biotalous-, biodiversiteetti- ja mineraalistrategian, ilmasto-j j g
ja energiapolitiikan, maabrändin, KMO:n, jne. sekä maakuntien ohjelmien 
edistämisessä => joustavuus vastata yhteiskunnan muuttuviin ja uusiin tarpeisiin 
sekä liiketoiminnoissa että julkisissa palveluissa 

Al i t  kittä ä tti lti  k it l d  t  3 5 d   Alueomistus merkittävä potti valtion konsernitaloudessa, tase 3,5 mrd euroa + 
tuloutus valtio-omistajalle yli 100 milj. euroa, tuloutuspotentiaali/–tavoite nousussa 
=> edellytykset toimintojen kehittämiseen (nykyisten ja uusien)

MH vakain toimija puumarkkinoilla  hakkuumahdollisuudet kasvussa => MH vakain toimija puumarkkinoilla, hakkuumahdollisuudet kasvussa => 
metsätalouden toiminta- ja kehittämisedellytykset, kiinteänä osana konsernia

Valtion talousmetsät monitavoitteisia => yhteiskunnalliset hyödyt monipuolisesti 
huomioon jatkossakinj

Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijämäärät ja moninaiset merkitykset kasvussa 
=> luontopalvelujen rahoitus ja rahoituskeinojen kirjo



[esitetty 14.6.2012 seminaarissa] 
Jatkovalmistelussa lisäksi huomioitavia 2/2Jatkovalmistelussa lisäksi huomioitavia 2/2
Maa- ja vesiomaisuuden hallinta sujuvaksi ja joustavaksi => MH:lle nykyisenlainen 

omistajapuhevallan käyttö ja delegointi alueille/yksiköihin (LP  Metsätalous  omistajapuhevallan käyttö ja delegointi alueille/yksiköihin (LP, Metsätalous, 
Laatumaa)+ byrokratian minimointi tasehallinnassa ilman tarvetta uusiin 
kenttäorganisaatioihin
* maankäyttö- ja kiinteistöasioista ei lisää hallintotehtäviäy j

Omistajaohjaus kaipaa yhtenäistämistä => poliittinen kokonaisnäkemyksellinen 
ohjaus, ja se hallituksen ja pääjohtajan kautta

Lainsäädännöllä ei pidä lisätä hallintoa eikä hajautusta => puitteet eheälle 
johtamisjärjestelmälle, sujuvalle päätöksenteolle ja yhtenäiselle kulttuurille

Organisaatiotakin pystyttävä kehittämään ja tehostamaan Metsähallituksen 
itsensä toimesta => ei ahtaita organisaatiosäädöksiä

Asiakkuuksien hallinnan ja yhteistoiminnan  jatkuvuus => asiakkaille, sidosryhmille 
ja kansalaisille yksi päätösvaltainen Metsähallitus-konserni 

Jos metsätalous yhtiöitetään, uuden metsätalousyhtiön nimen valinta MH:n asia



Näkymiä nyt tiivistetystiNäkymiä nyt tiivistetysti
Laki ei ole valmis, siinä on vielä paljon työstettävää
Luontopalveluihin, Eräpalveluihin, Palvelukeskukseen, nykyisiin tytäryhtiöihin, p p y y y y

konsernitoimintoihin lakiluonnos sinänsä ei tuo suuria muutoksia 
Suurin muutos nyky-Metsähallitukseen nähden olisi metsätalouden 

yhtiöittäminen, jolla väistämättä olisi myös käytännön vaikutuksia
- metsätalous on yli puolet Metsähallituksesta
- lisää palomuureja ja johtamisjärjestelmään monimutkaisuutta
- kulttuurieroja, kun emoliikelaitos ja metsätalousyhtiö juridisesti eriparisia

Metsätalouden yhtiöittämiseen liittyy juridisia ja toiminnallisia riskejä, jotka 
pystyttävä taklaamaan jatkovalmistelussa; vielä on mahdollista saada hyvä 
laki hyvällä poliittisella tahdolla

i k jä ll t j lki d ki  illä  j  ö  M t äh llit k  h kilö tö  - riskejä ollut julkisuudessakin esillä, ja myös Metsähallituksen henkilöstön 
edustajat ovat kiinnittäneet niihin huomiota
- valtion metsillä ja metsätaloudella moninaiset yhteiskunnalliset merkitykset, 
riskien taklaaminen mahdollistaa niiden jatkuvuudenriskien taklaaminen mahdollistaa niiden jatkuvuuden
- viime päivien viestien perusteella Metsähallituksella ja MMM:llä yhteinen 
tahtotila riskien taklaamiseksi Metsätalouden yhtiöittämisessä
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Lainvalmistelussa kriittistä                1/4

Metsätalous Oy:ksi OK, mikäli yhtiöittämiseen liittyvät keskeiset riskit taklataan; 
kolme ”mikäliä”:

1-mikäli: yhtiöstä tehtävineen ja velvoitteineen sekä sen pysyvästä
käyttöoikeudesta valtion metsiin säädetään uudessa Metsähallituslaissa 

– metsätalous on pitkäjänteistä ja monitavoitteista toimintaap j j
– Metsätalouden yhtiönäkin oltava saumaton, aidosti synergiaa muiden 

toimintojen kanssa hakeva osa Metsähallitusta
– yhtiöllä aina oltava emoliikelaitoksen kanssa samat päämäärät, 

tavoitteet, velvoitteet, ideologia ja maankäyttöperiaatteet
– yhtiön ei tule olla kuin mikä tahansa osakeyhtiö, joka maksimoi 

lyhytjänteisesti voittoaan määräaikaisten sopimusten reunaehtojen 
puitteissa puitteissa 
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Lainvalmistelussa kriittistä                2/4Lainvalmistelussa kriittistä                2/4

2-mikäli: omistajapuhevallan käyttö ja päätösvalta maankäyttö- ja 2 mikäli: omistajapuhevallan käyttö ja päätösvalta maankäyttö ja 
kiinteistöasioissa  sekä edunvalvonnassa säädetään lailla Metsätalous Oy:lle 
niin, että se voi toimia vuorovaikutteisesti alueilla ja paikallisesti sopien samoin 
valtuuksin kuin metsätalousyksikkö nyt

– Halke: ”Laitoksen toimintayksiköt vastaisivat nykyiseen tapaan käyttöönsä 
osoitettujen alueiden hallinnasta, maanvuokra- ja 
käyttöoikeussopimuksista ja käyttäisivät niihin liittyen omistajan 
puhevaltaa” => tämä on tärkeää!puhevaltaa  => tämä on tärkeää!

– jos Laatumaata yhtiöitetään niin sama pätee myös siihen

3-mikäli: yhtiön palvelevuuden, joustavuuden ja tuloksenteon edellytykset 
turvataan  

– Oy:llä oltava vastuullaan koko ketju uudistamisesta tehtaan portille, ml 
metsänhoito, monikäyttö, puukaupat, leimikot ja hakkuukohteet, korjuu ja 
l i tiikk  kä iihi  liitt ä ik t  itt l  j  äätök t klogistiikka, sekä niihin liittyvä vuorovaikutus, suunnittelu ja päätöksenteko

– ei lisää hallintopäätöksiä alueiden käyttöön, hakkuumitoitukseen yms
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Lainvalmistelussa kriittistä               3/4Lainvalmistelussa kriittistä               3/4

Yhteinen tahto näyttää nyt olevan em  mikälien toteuttamiseenYhteinen tahto näyttää nyt olevan em. mikälien toteuttamiseen
Juridisia riskejä kuitenkin liittyy etenkin 2-mikäliin, sillä omistajapuhevallan 

antaminen osakeyhtiölle tavoitellussa ja Halkenkin tarkoittamassa määrin on 
epävarmaa tai voi vaatia perustuslain säätämisjärjestyksen

Käyttöoikeuden pysyvyys lienee poliittisen tahdon kysymys, samoin 3-mikäli
Auki olevia asioita myös mm. Metsätalous Oy:n ohjausjärjestelmä sekä yhtiön 

taloudelliset ja muut vastuut kestävä ja kantava tase
Myös Laatumaan toimintojen sisällyttämiseen emoliikelaitokseen liittyy juridinen 

riski, jos metsätalous pitää yhtiöittää; toivottavasti komissiokin hyväksyy 
niiden harjoittamisen emossa konkurssisuojassa 

t i   i jäi i i i t  liik t i i t  j   tt i i k i  - muutoin emoon ei jäisi varsinaista liiketoimintaa ja se muuttuisi kovin 
virastomaiseksi => emo ilman liiketoimintaa + tytäryhtiöt?
- on tärkeää, että maankäyttö-, hakkuumitoitus-, kiinteistö- ym. asioista ei 
tule viranomais/hallintotehtäviä vaan niitä hoidetaan liiketoiminnallisestitule viranomais/hallintotehtäviä vaan niitä hoidetaan liiketoiminnallisesti
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Lainvalmistelussa kriittistä 4/4Lainvalmistelussa kriittistä 4/4
Laki ei saa viedä kohti Metsähallituksen pilkkomista/pilkkoutumista

– Hallitusohjelma: Valtion maiden ja vesien kokonaishallinta säilytetään 
Metsähallituksella; Metsähallitus säilytetään kokonaisuutena – vankat 
perusteet! 
Jos em  3 mikäliä eivät toteudu niin seurauksena on paitsi tehottomuus – Jos em. 3 mikäliä eivät toteudu niin seurauksena on paitsi tehottomuus 
ja tulosten heikkeneminen myös suuri pilkkomisen/ pilkkoutumisen riski => 
Metsätalous Oy:stä ”mikä–tahansa–Oy” ja yli puolet Metsähallituksesta 
käytännössä irti emoliikelaitoksesta => seuraava vaihe?y

– Jos lakipuitteet mahdollistaisivat (kansainvälisen) kilpailutuksen ja 
hakkuuoikeuksien huutokaupan niin laissa olisi hallitusohjelman 
vastainen valuvika 

Jos em. mikälit toteuttava laki vaatii perustuslain säätämisjärjestyksen niin 
tehtäköön niin (ja tarvittaessa valtion kiinteistövarallisuuden luovutuslakia 
muuttaen); jos riskejä ei saada niinkään taklattua, niin => Plan B = 
erityisliikelaitos, jolle säädetään konkurssimahdollisuus  ja jolta poistetaan 
veroedut, jolloin metsätalouskin voi olla osa emoa
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EteenpäinEteenpäin
Yhteisellä tahdolla
Riskit taklaten jaRiskit taklaten ja

Metsähallituksen yhtenäisyys, tehokkuus, 
palvelevuus, tuottavuus ja vaikuttavuus 

turvaten
!!!
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