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METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOSTAVOITE VUODELLE 2018
1. Lainsäädäntö
Uusi laki Metsähallituksesta (234/2016), jäljempänä metsähallituslaki, tuli voimaan
15.4.2016, jolloin Metsähallituksesta muodostettiin valtion liikelaitos. Metsähallituslain
mukaan Metsähallituksen tehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi.
Metsähallitus harjoittaa toimialallaan liiketoimintaa metsähallituslain 6 ja 7 §:ssä säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa ja hoitaa 5 §:ssä säädettyjä julkisia hallintotehtäviä.
Metsähallituslain 12 §:ssä säädettyihin Metsähallituksen hallituksen tehtäviin kuuluu tehdä
liikelaitoksen talousarvioehdotukseen liittyvä esitys liikelaitoksen seuraavan vuoden palvelutavoitteiksi ja muiksi toimintatavoitteiksi sekä tulostavoitteeksi ja tuloutustavoitteeksi.
Eduskunnan päätettyä valtion vuoden 2018 talousarviosta maa- ja metsätalousministeriö
päättää Metsähallituksen liiketoiminnan palvelutavoitteista ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta ja tuloutustavoitteesta. Tulostavoite on metsähallituslain 9 §:n 2 momentin mukaan asetettava niin, että Metsähallitus voi saavuttaa eduskunnan hyväksymät, liiketaloudellisesti kannattavat palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet.
2. Metsähallituksen tulostavoitteet
2.1 Eduskunnan päätökset
Eduskunta on vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt tilivuotta 2018 koskien seuraavaa:
1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet
Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus paranee edelleen.
2. Peruspääoman muutokset
Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 1,003 miljoonalla eurolla.
3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä
Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista
lainaa enintään 60 milj. euroa.
4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä
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Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2018 enintään 20 milj.
euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2018 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 25 milj.euroa.
5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä
Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,5 milj. euron arvosta.
2.2 Metsähallituksen pitkän aikavälin tavoitteet
Metsähallitusta koskevat omistajapoliittiset linjaukset 2016–2020 hyväksyttiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 25.10.2016.
Linjauksissa sijoitetun pääoman tuottoprosentti on tarkoitus nostaa 4,6 prosenttiin vuoteen
2020 mennessä. Tämä vastaa nykyisellä taserakenteella noin 120 miljoonan euron tulosavoitetta. Tavoite edellyttää Metsähallituksen liiketoiminnan kannattavuuden parantamista ja
kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntämistä. Linjaus tukee Sipilän hallitusohjelman
tavoitetta lisätä puun käyttöä 15 miljoonalla kuutiolla vuodessa.
Liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden taso säilytetään korkeana. Tällä hetkellä
noin 530 000 hehtaaria Metsähallituksen talousmetsistä on eriasteisten käyttörajoitusten piirissä luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja porotalouden tarpeiden vuoksi. Yhteiskunnallista velvoitteista johtuva liiketoiminnan tulosta alentava vaikutus on vuositasolla
noin 55 miljoonaa euroa. Omistajapoliittisissa linjauksissa kiinnitetään huomiota velvoitteilla aikaansaataviin hyötyihin, joiden edellytetään säilyvän vähintään nykyisellä tasolla.
Matkailu-, virkistys- ja erätalouskäyttöä kehitetään kysyntälähtöisesti siten, että alueiden
hyvinvointivaikutukset kasvavat ja yrittäjille luodaan liiketoimintamahdollisuuksia.
2.3 Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet 2018
Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet liittyvät pääosin Metsähallituslain 6 §:ssä määritettyihin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin. Tulostavoitteitten asettamisessa lähtökohtana on yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisen nykyinen laajuus, jota ei ole tarkoitus muuttaa merkittävästi.
Metsien käyttöä on tällä hetkellä rajoitettu n. 530 000 tuottovaateen alaisella metsämaahehtaarilla luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden ja saamelaiskulttuurin
tarpeiden vuoksi. Tästä pinta-alasta on kokonaan talouskäytön ulkopuolella puolet ja toinen
puolikas rajoitetun käytön piirissä. Metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet on otettu
huomioon tulostavoitetta asetettaessa.
Vuotta 2018 koskevat yleisiin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet:


Metsähallitus jatkaa vuoden 2018 aikana metsähallituslain (234/2016) 6 §:n mukaisten yhteiskunnallisia velvoitteita koskevien vuosien 2017-2020 omistajapoliittisissa linjauksissa mainittujen aktiivisten toimien toteuttamista. Aktiiviset toimenpiteet painottuvat virkistyskäytön edistämiseen, vesiensuojeluun, lahopuun
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tuottamiseen ja luontokohteiden hoitoon. Esimerkkejä aktiivisista toimenpiteistä
ovat mm. marjakartat, riistanhoidon huomioiva metsänhoito, lahopuun ja järeän
haavan määrän lisääminen, vesienhoitotyöt ja soiden ennallistaminen sekä perinneympäristöjen ja erityiskohteiden (kuten paahderinteet) hoito.


Alue-ekologista suunnittelua uudistetulla järjestelmällä jatketaan. Metsähallitus
kehittää monikäyttömetsien alue-ekologista suunnittelua ja verkostoa ja hyödyntää
aktiivisesti parhaita menetelmiä ja järjestelmiä (kuten Zonationanalyysi).Tavoitteena on YYV-panosten vaikuttavuuden lisääminen ja aktiivisten
luonnonhoitotoimien kustannustehokas kohdentaminen.



Metsähallitus jatkaa retkeilyalueiden kehittämistä 2017 toteutetun projektin esitysten pohjalta. Projektin tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa valtion retkeilyalueiden käyttöä, kehittää yhteistyötä paikallisten ja alueellisten matkailuyrittäjien
kanssa sekä yhteensovittaa metsien monikäytön tarpeita. Retkeilyalueiden profilointia mietitään maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta myös Aaltoyliopiston kevään 2018 Design for Government -kurssilla.



Metsähallitus edistää työllisyyttä hyödyntämällä kestävät hakkuumahdollisuudet täysimääräisesti kuitenkin ottaen huomioon voimassa olevat luonnonvarasuunnitelmat,
yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet ja markkinatilanteen. Panostus metsänhoitoon ja
tienrakennukseen pidetään hyvän omaisuuden hoidon edellyttämällä tasolla. Samalla
on mahdollista edistää puurakentamista mm. uusien siltojen osalta sekä poistaa esteitä
vaelluskalojen reiteiltä.

2.4 Metsähallituksen tulos- ja tuloutustavoite
Metsähallituslain 9§ mukaisesti tavoitteet asetetaan ministeriöiden ohjauksessa Metsähallitukselle (ei Metsähallituskonsernille). Metsähallituksen liiketoimintaan kuuluu EmoMetsähallituksen oma liiketoiminta, joka koostuu lähinnä kiinteistökehityksestä. Metsätalouden osalta mukana Emo-Metsähallituksen liiketoiminnan luvuissa ovat Metsähallituksen
metsätalousyhtiön emolle maksamat käyttöoikeuskorvaukset (80 milj. euroa vuodessa) oikeudesta harjoittaa yksinoikeudella metsätaloutta valtion mailla.
Valtion vuoden 2018 talousarviota laadittaessa asetettiin Metsähallituksen liiketoiminnan
vuoden 2018 alustavaksi tulostavoitteeksi 98,8 miljoonaa euroa ja tämän tuloksen pohjalta
vuonna 2019 valtiolle maksuun tulevaksi tuloutustavoitteeksi 100,7 miljoonaa euroa. Metsähallituksen hallitus päätti kokouksessaan 12.12.2017 maa- ja metsätalousministeriölle annettavasta esityksestä liiketoiminnan palvelu- ja toimintatavoitteiksi sekä tulos- ja tuloutustavoitteiksi ajanjaksolle 1.1.2018–31.12.2018. Metsähallituksen hallitus esitti 109,8 milj. euron tulostavoitetta liiketoimintakonsernille. Metsähallituksen liiketoimintakonserniin kuuluvat Metsähallituksen oma liiketoiminta sekä sen omistamat tytäryhtiöt mukaan lukien uusi
metsätalousyhtiö. Tämän esityksen pohjalta Metsähallituksen liiketoiminnan tulostavoitteeksi vuodelle 2018 asetetaan 102,2 miljoonaa euroa ja tästä tuloksesta vuonna 2019 valtiolle maksettavaksi alustavaksi tuloutustavoitteeksi 100,7 miljoonaa euroa.
Kehyskauden tavoitteena on, että Metsähallituksen tuloutus valtion talousarvioon nousee
kehyksen mukaiselle 120 milj. euron tasolle vuoteen 2020 mennessä. Näyttää kuitenkin siltä, että tälle tasolle kivutaan hieman hitaammin, vuosina 2021-2022. Tämä johtuu mm epävarmuudesta koskien Metsähallituksen tuulivoimahankkeiden etenemistä. Kriittisyys tuulivoimaa kohtaan on lisääntynyt eri tahoilla ja tästä syystä on entistä vaikeampi ennustaa, mil-
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laisilla aikatauluilla ja minkälaisessa laajuudessa tuulivoimaan liittyviä kaavoitus- ja maankäytön suunnitteluprosesseja saadaan vietyä eteenpäin ja tuloja tuulivoimaa varten kehitettyjen maiden vuokrauksesta tms. alkaa Metsähallitukselle kertyä. Kehyskauden viimeisten
vuosien tulosennusteessa tuulivoiman vaikutus on n. 3-7 miljoonaa euroa, enimmillään ison
tuulipuistohankkeen siirtyminen tai pysähtyminen voi aiheuttaa jopa 10 miljoonan euron
suuruisen tuloerän viivästymisen tai menetyksen.
METSÄHALLITUS
TULOS

2016

2017

2018

2019

2020

MH-liiketoiminta (milj. €)
MH-liiketoimintakonserni (milj. €)

88,5
93,7

90,7
107,7

102,2
109,8

110,1
116

110,7
114

TULOUTUS VALTIOLLE
(edellisen vuoden tuloksesta)
MH-liiketoiminta (milj. €)

116,6

86

94,9

100,7

110

3,7
3,9

3,4
4,2

3,9
4,4

4,4
4,6

4,4
4,5

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO
MH-liiketoiminta (%)
MH-liiketoimintakonserni (%)

2.5 Seuranta
Tulostavoitteiden seuranta perustuu tulosohjaukseen ja siinä yhteydessä tehtävään raportointiin. Keskeiset seurattavat tuloksellisuuden tunnusluvut on esitetty päätöksen liitteessä.
Vuoden 2018 yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden toteutumisesta Metsähallitus raportoi
koko vuoden osalta tilinpäätöksensä yhteydessä.

