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Metsähallitus

METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SE
KÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2017

Metsähallituksen liiketoiminnan tehtävä

Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) mukaan Metsähallitus käyttää, hoitaa ja suo
jelee hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Metsähallituksen 
tulee toimia tuloksellisesti.

Metsähallitus harjoittaa toimialallaan liiketoimintaa tässä laissa säädettyjen ja valtion 
talousarviossa täsmennettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa ja hoitaa sille 
säädettyjä julkisia hallintotehtäviä.

Metsähallitus toimii liiketaloudellisten periaatteiden sekä eduskunnan sille hyväksymien 
palvelutavoitteiden ja muiden toimintatavoitteiden mukaisesti.

Päätöksentekomenettelyt

Eduskunnan päätettyä valtion talousarviosta maa-ja metsätalousministeriö päättää Met
sähallituksen tulostavoitteesta ja tuloutustavoitteesta ja tarkentaa Metsähallituksen palve
lutavoitteita ja muita toimintatavoitteita. Tulostavoite on asetettava niin, että Metsähalli
tus voi saavuttaa 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut, eduskunnan asettamat liiketa
loudellisesti kannattavat palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet. Metsähallituksen 
hallitus tekee asiasta maa-ja metsätalousministeriölle metsähallituskin 12 §:n 2 momentin 
mukaisen esityksen.

Tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö päättää erikseen peruspääoman muutosta kos
kevan eduskunnan päätöksen toimeenpanosta.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan hyväksymät omistajapoliittiset linjaukset 
2017-2020

Metsähallitusta ohjataan valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 
25.10.2016 hyväksyttyjen Metsähallitusta koskevien omistajapoliittisten linjausten mu
kaisesti. Seuraavat linjaukset ovat keskeisiä Metsähallituksen liiketoiminnassa:

• Liiketoimintojen on oltava kannattavia ja tuotettava niihin sijoitetulle pääomalle 
kohtuullinen vuotuinen tuotto ja tasainen tuloutus omistajalle. Kannattamattomiksi 
osoittautuneista liiketoiminnoista tai niiden osista luovutaan.

• Sijoitetun pääoman tuotto nousee 4,6 %:iin vuoteen 2020 mennessä.

• Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisesta saatavat hyödyt 
(yyv-hyödyt) pysyvät vähintään nykyisellä tasolla.
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• Yyv-hyötyjen tuottamiseen käytettyjen panosten vaikuttavuutta kehitetään. Liike
toiminnan rajoitteiden lisäksi yyv-hyötyjä tuotetaan aktiivisilla luonnon- ja vesien- 
hoitotoimilla ja muilla toimenpiteillä.

• Metsähallitus toimii aktiivisesti kaavoituksessa ja kiinteistökehityksessä pyrkien lii
ketoimi ntakäytössä olevien kiinteistöjen arvon nostamiseen yhteiskunnan kokonais
hyöty (ml. yritysten toimintaedellytysten luominen) huomioon ottaen.

• Maan ostotoiminnan pääpaino on puolustusvoimien, opetuksen ja tutkimuksen tar
peiden hoitamisessa, metsäpuiden siemenviljelysten perustamisessa ja yhtenäisen 
kiinteistörakenteen parantamisessa. Metsähallitus myy kiinteistörakenteen kannalta 
epätarkoituksenmukaisia alueita. Metsämaan hankinta-ja myyntitavoitteet asetetaan 
vuosittain tulosohjauksessa. Suunniteltua maanmyyntitavoitetta ei ylitetä tulostavoit
teen saavuttamiseksi.

• Metsähallituksen hallinnassa olevan valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinta hoide
taan yhtenä kokonaisuutena valtion kiinteistöstrategian mukaisesti. Alueiden käyttö 
suunnitellaan luonnonvarasuunnitelmien avulla yhtenä kokonaisuutena tavoitteena 
mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen kokonaishyöty ja kustannustehokkuus. 
Avoimen tiedon (open data) mahdollisuudet hyödynnetään kaikkia Metsähallituksen 
alueita koskien.

• Metsähallituksen yhteisiä prosesseja ja järjestelmiä johdetaan ja kehitetään kustan
nustehokkaina kokonaisuuksina. Kustannusten jako liiketoimintojen ja budjettita
louden välillä on läpinäkyvä ja aiheuttamisperiaatteen mukainen.

2017 toimenpiteet

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan annettua asiasta puoltavan lausunnon 26.1.2017 
maa-ja metsätalousministeriö on päättänyt eduskunnan asettamien tavoitteiden ja omista- 
japoliittisten linjauksien pohjalta vuoden 2017 osalta seuraavaa:

• Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma valmistuu ja Pohjanmaan luonnonvarasuun- 
nittelu aloitetaan 2017 aikana. Osana luonnonvarasuunnittelua Metsähallitus kehit
tää hyötyvaikutusten mittaamista aiempaa paremmin valtion maiden kokonaisuuden 
hyötyvaikutuksia kuvaavaksi. Alue-ekologinen suunnittelu uudistetulla järjestelmäl
lä aloitetaan.

• Metsähallitus tekee vuoden 2017 aikana suunnitelman metsähallituslain (234/2016) 
6 §:n mukaisia yhteiskunnallisia velvoitteita koskevista vuosien 2017-2020 omista- 
japoliittisissa linjauksissa mainituista aktiivisista toimista. Suunnitelman toteutuk
sesta päätetään Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2018 tavoitteita asetettaes
sa. Vuonna 2017 jatketaan aktiivisia toimia lahopuun määrän lisäämiseksi talous
metsissä.

• Metsähallitus kehittää kaikki valtion maat käsittävää monimuotoisuuden mittaamis
ta.

• Metsähallitus toimii aktiivisesti kaavoituksessa ja kiinteistökehityksessä, Metsähalli
tuksen kaavoitusperiaatteet päivitetään.

• Metsähallitus hankkii alueita noin viidellä miljoonalla eurolla, josta hankinnat puo
lustusvoimien tarpeisiin on noin 3,4 miljoonaa euroa. Metsähallitus myy metsäta-
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lousalueita noin kahdella miljoonalla eurolla. Siemenviljelysten tarpeisiin hankitaan 
alueita n. 0,6 miljoonalla eurolla.

• Metsähallitus jatkaa Etelä-Savon Koulutus Oy:n ja Länsirannikon Koulutus Oy:n 
vastikkeettomia käyttöoikeussopimuksia vuoden 2018 loppuun asti.

• Metsähallitus Metsätalous Oy:n hilamuotoinen metsävaratieto avataan ja ajantasai
nen alue-ekologinen karttatieto julkaistaan 2017 aikana.

• Metsähallitus edistää työllisyyttä hyödyntämällä kestävät hakkuumahdollisuudet 
täysimääräisesti kuitenkin ottaen huomioon voimassa olevat luonnonvarasuunnitel
mat, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet ja markkinatilanteen. Panostus metsänhoi
toon ja tienrakennukseen pidetään hyvän omaisuuden hoidon edellyttämällä tasolla.

• Metsähallitus osallistuu Suomi 100 -kampanjaan.

Metsähallituksen liiketoimintakonsernin tulos- ja tuloutustavoite 2017

Liiketoimintakonsemin tulostavoitteeksi vuodelle 2017 asetetaan 100,7 milj. euroa, mikä 
vastaa 4,0 prosentin tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Liikelaitoksen liiketoi
minnan vuoden 2017 tuloksesta ja kertyneistä voittovaroista tuloutetaan valtiolle 94,9 milj. 
euroa vuoden 2018 aikana. Valtioneuvosto päättää lopullisesti v. 2017 tuloksesta tehtäväs
tä tuloutuksesta tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä keväällä 2018. Tuloutustavoit
teen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätar
koituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta.

Valtion vuoden 2017 talousarviossa ja tässä kirjeessä Metsähallitukselle asetettujen tulos- 
ja tuloutustavoitteiden toteutumista seurataan maa-ja metsätalousministeriön ja Metsähal
lituksen välisissä tulosohjausneuvotteluissa sekä tilikautta 2017 koskevassa raportoinnissa.

Tulos-ja tuloutustavoitteen mukainen ennakoitu tunnuslukutaulukko on liitteessä 1.

Seuranta

Maatalous-ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Seuraa liite 1
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Liite 1

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

Tilinpäätös Ennakoitu Esitys

2015 2016 2017
Liikelai

tos Konserni Lllkeliilos K<m »* ml
Lilkelal-

tos
Konser

ni
Liikevaihto, milj €
- muutos. %

329,6
4 %

337,2
-5%

161.4
-51 %

329,5
-2 %

99,8
-38%

335,8
2 %

Käyttökate, % 38% 36% 62 % 29 % 94 % 33 %
Liikevoitto milj € 123,8 116,2 98,3 93,0 91,5 107,4
Tilikauden tulos
- % liikevaihdosta
- % peruspääomasta '

107,9
33%

4,3%

107,9
32 %

4,3 %

92,5
57 %
3.6%

87,0
26%
3,3%

86.4
87%
3.3%

100,7
30 %

3,9 %
T uloutus valtion ta
lousarvioon**, milj € 110,0 116.6 86,0
Pääoman palautus, 
milj € 15,0

Sijoitetun pääoman * 
tuotto, % 4,7% 4,4 % 3,7 % 3,4 % 3,3% 4,0 %
Investoinnit liike
vaihdosta, % 5 % 5% 8% 4 % 11 % 5 %
Omavaraisuusaste, 98 % 98% 98 % 97 % 98% 98 %
Taseen loppusum
ma, milj € 2 684 2 691 2 976 3 028 2 991 3 043
Henkilöstön kes
kimääräinen luku
määrä (h tv) 901 999 328 895 151 710

tunnusluvut peruspääoman ko. vuoden muutoksen jälkeen, liiketoiminnan sij.pääoman tuotto-%:ssa mukana tytäryhtiöosingot 
tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite
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Liikevaihdon muutos (9 kk)
Liikevaihdon muutos, % = --------------------------------------- X100

Liikevaihto edellisellä kaudella 
(9 kk)

Käyttökate
Käyttökate-% = -------------------------------------- X 100

Liikevaihto

Nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk)
Sijoitetun pääoman tuotto-% = -------------------------------------------------- X 100

Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella

Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras
pääoma

Lainat
rahoituslaitoksilta
+ Eläkelaina

t
Sisäiset velat (pitkäaikainen)+

+ Muut pitkäaikaiset 
velat

+ Korolliset lyhytaikaiset velat
+ Muut sisäiset velat 

(lyhytaikainen)
Sijoitettu vieras 
pääoma

Oikaistu oma pääoma
Omavaraisuusaste, % = -------------------------------------------------- X 100

Oik taseen loppusumma - saadut ennakot




