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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄHALLITUKSEN 
VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

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

1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden 
toteutumisesta 

1.1 Eduskunnan päätökset ja toteutuminen v. 2015

Peruspääoman muutokset 

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 14,21 milj. eurolla (HE 247/2014 
vp). Muutoksen jälkeen peruspääoman arvo on 2511,5 milj. euroa. Tämän lisäksi en-
simmäisessä lisäbudjetissa eduskunta päätti (HE 362/2014 vp) että Metsähallituksen 
peruspääomaa voidaan alentaa 1,85 milj. eurolla.  

Toteutus: Valtioneuvosto alensi Metsähallituksen peruspääomaa hallin-
nan siirtojen, valtionperintöjen, maankäyttömuutosten, pääoman palau-
tuksen ja muiden muutosten mukaisesti 14 208 661,85 eurolla.  Perus-
pääoman alennukseen liittyen Metsähallitus maksoi laskua vastaan 
15 000 000,00 euroa pääoman palautusta talousarviotalouteen maa- ja 
metsätalousministeriön tulomomentille 12.30.99 (Maa- ja metsätalous-
ministeriön hallinnonalan muut tulot). Pääomanpalautus toteuttaa halli-
tuksen julkisen talouden suunnitelmaa 2015-2018, jonka mukaan Metsä-
hallitukselta edellytettiin lisätuloutusta kiinteistöjen myyntiä lisäämällä.

Metsähallituksen peruspääomaa laskettiin maankäytön muutosten ja hal-
linnansiirtojen mukaisesti 1 824 385,00 eurolla. Lisäbudjetin muutos 
johtui soidensuojelun täydennysohjelman toteutuksen edellyttämistä 
muutoksista. Maankäytön muutosten ja muiden muutosten nettovaiku-
tuksena kiinteistövarallisuutta siirrettiin julkisten hallintotehtävien tasee-
seen muuksi omaksi pääomaksi kirjanpitoarvoltaan yhteensä 
1 033 046,85 euroa euron arvosta.

Metsähallituksen peruspääoman arvo aleni eduskunnan päätösten perus-
teella yhteensä 16 033 046,85 euroa ja on muutosten jälkeen 
2 509 674 701,59 euroa.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

”Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain 
(1378/2004) mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet”.
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Toteutus: Metsähallitus otti liiketoiminnassaan huomioon yleiset yhteis-
kunnalliset velvoitteet. Velvoitteiden toteutumista tarkastellaan tarkem-
min jäljempänä kohdassa 1.2.1 (Metsähallituksen yleisten yhteiskunnal-
listen velvoitteiden toteutuminen).

”Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.”

Toteutus: Tavoitteen toteutusta kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2.2

”Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2015 enintään 0,2 milj. eu-
rolla.”

Toteutus: Metsähallitus tuki Suomen Metsäsäätiötä 200 000 euron me-
nekinedistämismaksuilla. 

Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä 

”Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2015 enintään 20 milj. 
euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2015 investointeja koskevia sitoumuk-
sia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.”

Toteutus: Metsähallitus toteutti investointeja 17,2 milj. eurolla ja inves-
tointisitoumuksia annettiin yhteensä 9 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. eu-
roa”

Toteutus: Metsähallituksella ei ollut pitkäaikaisia lainoja vuonna 2015. 

Liiketoiminnan takausvaltuudet 

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

Toteutus: Metsähallitus antoi takauksia tytäryhtiöiden lainojen vakuu-
deksi 3,5 milj. euroa.

Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

”Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille 
enintään 0,5 milj. euron arvosta.”. 1lisätalousarviossa (362/2014) luvun perusteluita 
muutettiin siten, että Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuk-
sia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euroa, josta muita kuin maa-aineslupiin liittyviä 
vastuita voi olla enintään 0,5 milj. euroa.
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Toteutus: Metsähallitus antoi ulkopuolisille pelkästään maa-aineslupiin 
perustuvia vakuuksia. Vakuuksia annettiin 0,6 milj. euron arvosta.

1.2. Maa- ja metsätalousministeriön asettamat palvelu- ja muut toimintatavoit-
teet ja tulostavoitteet sekä niiden toteutuminen vuonna 2015

Eduskunnan päätettyä valtion talousarviosta maa- ja metsätalousministeriö päätti 
5.2.2015 Metsähallituksen palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulos- ja tulou-
tustavoitteesta. 

1.2.1 Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden pitkän aikavälin tavoitteina on toteutettu talo-
uspoliittisessa ministerivaliokunnassa 31.1.2012 käsiteltyjä Metsähallituksen omista-
japoliittisia linjauksia. Niiden mukaan:

 Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt ja 
aiheutuneet kustannukset arvioidaan ja raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen 
yhteydessä. 

 Kehitetään ekosysteemipalveluita ja niihin perustuvia liiketoimintoja sekä ar-
vioidaan niistä saatavien yhteiskunnallisten hyötyjen merkitys.

Vuotta 2015 koskien maa- ja metsätalousministeriö asetti seuraavat pitkän ajan tavoit-
teita toteuttavat vuositason palvelu- ja muut toimintatavoitteet:

”1. Metsähallitus raportoi yleisistä yhteiskunnallisista velvoitteista (YYV) osana yh-
teiskuntavastuuraportointia. Metsähallitus tehostaa yleisten yhteiskunnallisten velvoit-
teiden panosten käyttöä ja edistää panoksilla saatavia hyötyjä.”

Toteutus: Tavoite on toteutunut. YYV- raportointi on tehty tavoitteen 
mukaisesti (Liite 8; Metsähallituksen yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet 
2015, seurantaraportti 19.2.2016). YYV- panosten käytön tehostamista 
ja saatavien hyötyjen edistämistä on tehty kehittämällä monitavoitteisia 
hakkuutapoja sekä uudistamalla alue-ekologisen suunnittelun menetel-
mää. Kainuun luonnonvarasuunnitelman päivityksessä otettiin käyttöön 
uudistettu yhteiskunnallisten hyötyjen arviointitapa ja seurantajärjestel-
mä.   

Vuonna 2015 YYV:n laskennallinen kokonaispanostus oli 55,6 milj. eu-
roa. 

Raportoinnin mukaan käyttörajoituksen piirissä olevan metsämaan pinta-
alaksi arvioitiin 528 000 hehtaaria, josta noin puolet oli kokonaan hak-
kuutoiminnan ulkopuolella tai vähäisten poimintahakkuiden piirissä. 
Raportoitu YYV-toiminnan kokonaispinta-ala väheni noin 13 000 ha 
vuosien 2014 ja 2015 välillä. Suurin osa muutoksesta johtui laskennalli-
sesta peruskuviotietojen tarkemmasta rajaamisesta. Merkittävin reaali-
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nen muutos oli soidensuojelun täydennyksenä 4 900 hehtaarin laajuisten 
kohteiden siirtäminen Julkisten hallintotehtävien taseeseen, mikä myös 
vähensi raportoitua YYV panosta. Lisäksi Metsähallitus suojeli omilla
päätöksillään ohjelmaan liitettyjä alueita 1 100 hehtaaria, mikä lisäsi ra-
portoitua YYV-panosta. Raportissa ei vielä näy soidensuojelun täyden-
nyksenä vuonna 2015 tehtyjen pääosin Pohjois-Suomeen sijoittuvien n. 
30 000 hehtaarin laajuisten suojelupäätösten vaikutus.

”2. Metsähallitus valmistelee osana toimintamallin muutosta YYV-panosten ja vaiku-
tusten seurannan ja raportoinnin kehittämistä. Erityisesti toiminnan laadun seurannan 
osalta täydennetty raportointi käynnistetään vuoden 2015 alusta.” 

Toteutus: Tavoite on toteutunut. Vuoden 2015 yleisten yhteiskunnallis-
ten velvoitteiden seurantaraportissa YYV-panoksilla aikaan saatujen 
vaikutusten seuranta keskittyy monimuotoisuushyödyn ja virkistysarvon 
muutosten mittaamiseen. Monimuotoisuushyödyn lyhyen aikavälin muu-
toksen seurannassa otettiin vuoden alusta käyttöön ainespuun korjuun 
ympäristöseurannasta saatavia toiminnan laatua ja määrää kuvaavia mit-
tareita. Monimuotoisuushyödyn pitkän aikavälin seuranta tehdään kul-
loinkin päivityksen kohteena olevalla luonnonvarasuunnitelma- alueella 
yhteistyössä sidostahojen kanssa. Virkistysarvon muutoksia mitataan 
vain pitemmän aikavälin tarkasteluiden yhteydessä.

Raportointi on asetetun tavoitteen mukaista, ja mahdollistaa yhteiskun-
nallisten velvoitteiden hyötyjen riittävän arvioinnin myös uudessa orga-
nisaatiomallissa.  

”3. Poronhoitolain velvoitteet otetaan huomioon saamelaisten kotiseutualueen ulko-
puolella Metsähallituksen ja paliskuntain yhdistyksen välisen voimassa olevan yhteis-
työsopimuksen mukaisesti.” 

Toteutus: Tavoite on toteutunut. Poronhoitolain velvoitteet otettiin huomi-
oon saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella Metsähallituksen ja paliskun-
tain yhdistyksen välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Metsähallituksen 
ja paliskuntien yhteistyön toteutumista seurattiin sekä merkkipiireittäisissä 
neuvotteluissa että Metsähallituksen ja Paliskuntain yhdistyksen vuosineu-
vottelussa. Seuranta osoitti yhteistyön toimivan hyvin.

”4. Saamelaisten kotiseutualueella Metsähallitus toteuttaa valmistunutta Ylä-Lapin 
luonnonvarasuunnitelmaa yhteistyössä paliskuntien ja saamelaiskäräjien kanssa, edis-
tää saamenkielistä viestintää ja jatkaa kulttuuriperintökohteiden inventointia. Metsä-
hallitus kehittää toimintojen yhteensovittamista saamelaisten kotiseutualueella saame-
laiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja alueen paliskuntien kanssa solmitun yhteistoi-
mintasopimuksen mukaisesti.”

Toteutus: Tavoite on toteutunut. Saamelaisten kotiseutualueella Metsähalli-
tus toteutti Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelmaa, edisti saamenkielistä vies-
tintää ja sai valmiiksi metsätalousalueiden kulttuuriperintökohteiden inven-
toinnin. Saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien ja Metsähallituksen yh-
teistyötä toteutettiin Saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen, saamelais-
alueen paliskuntien ja Metsähallituksen yhteistyösopimuksen mukaisesti. 
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Lisäksi Metsähallitus osallistui osaltaan biologista monimuotoisuutta kos-
kevan yleissopimuksen alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän kan-
sallisen asiantuntijatyöryhmän työhön. Biodiversiteettisopimuksen 8J §:n 
pohjalta perustetut AkWé: Kon ryhmät toimivat kaikkien erämaa- ja suoje-
lualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien valmistelussa.

”5. Metsähallitus edistää työllisyyttä vuonna 2015 hyödyntämällä kestävät hakkuu-
mahdollisuudet täysimääräisesti kuitenkin ottaen huomioon voimassa olevat luonnon-
varasuunnitelmat, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet (YYV) ja markkinatilanteen. Pa-
nostus metsänhoitoon ja tienrakennukseen pidetään hyvän omaisuuden hoidon edellyt-
tämällä tasolla. Vuonna 2015 ei lomauteta metsänhoidon ja puunhankinnan suoritta-
van työn henkilöstöä tammi- maaliskuussa, jolloin työn tuottavuus on alhaisimmil-
laan.”

Toteutus: Tavoite on toteutunut. Metsähallitus edisti työllisyyttä hyödyntä-
mällä kestävät hakkuumahdollisuudet täysimääräisesti huomioiden kuiten-
kin voimassa olevat luonnonvarasuunnitelmat, yleiset yhteiskunnalliset vel-
voitteet ja markkinatilanteen. Panostusta metsänhoitoon ja tienrakennukseen 
pidettiin hyvän omaisuuden hoidon edellyttämällä tasolla. Metsänhoidon ja 
puunkorjuun suorittavan työn henkilöstöä ei lomautettu tammi - maalis-
kuussa. 

”6. Metsähallitus jatkaa maan myyntiä tasearvoltaan enintään 15 milj. euron tasolla. 
Maanhankinnassa otetaan huomioon puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeet. Met-
sähallitus hankkii vuoden 2015 aikana ensisijaisesti puolustusvoimien tarpeisiin maa-
alueita noin 3,4 miljoonalla eurolla.”

Toteutus: Maiden myyntiä vähennettiin tulostavoitteen mukaisesti ja maa- ja 
vesialueita myytiin markkinatilanteen mukaan tasearvoltaan vain 7,0 milj. 
euron arvosta. Metsähallitus otti maanhankinnassaan huomioon puolustus-
voimien tarpeet ja hankki vuoden 2015 aikana pääosin puolustusvoimien 
tarpeisiin maa-alueita 6,3 miljoonalla eurolla.

”7. Metsähallitus jatkaa käynnissä olevaa kulttuuriperintökohteiden inventointia niin, 
että inventointi valmistuu 2015 loppuun mennessä.

Toteutus: Tavoite on toteutunut. Kulttuuriperintökohteiden inventointi 
saatiin päätökseen. Yhteensä hankkeen aikana inventoitiin 3,67 miljoo-
naa hehtaaria metsiä ja löydettiin yli 10 000 kohdetta.

”8. Metsähallitus toteuttaa soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä 
koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä (30.8.2012).”

Toteutus: Tavoite on toteutunut. Metsähallitus toteutti soiden ja turve-
maiden kestävää ja vastuullista käyttöä koskevaa valtioneuvoston pää-
töstä sovitun aikataulun mukaisesti. Päätökseen liittyen toteutettiin mm. 
4878 hehtaarin tasesiirrot ja 1079,6 hehtaarin suuruiset omaehtoiset suo-
jelupäätökset. Lisäksi poliittisella tasolla tehtiin soidensuojelun täyden-
nyksenä suojelupäätökset n. 30 000 hehtaarin alueille. Näistä puolet to-
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teutetaan suojelulain nojalla ja puolet Metsähallituksen omilla päätöksil-
lä.

1.2.2 Tulos ja tuloutustavoite

Metsähallituksen tuli toteuttaa seuraavia pitkän aikavälin omistajapoliittisia linjauksia: 

 Metsähallituksen liiketoimintojen on oltava kannattavia ja tuotettava niihin si-
joitetulle pääomalle kohtuullinen vuotuinen tuotto. Liiketoimintojen kehittämi-
sen tavoitteena on kannattavuuden parantaminen. Kannattamattomiksi osoit-
tautuneista liiketoiminnoista tai niiden osista luovutaan. 

 Tavoitteena on nostaa sijoitetun pääoman tuotto 5 %:iin vuoteen 2015 men-
nessä nykyisellä tasearvolla mitattuna.

Toteutus: Tavoite ei kaikilta osin ole toteutunut. Metsätalousliiketoimin-
ta on viime vuosina kehittynyt Metsähallituksessa tavoitteen mukaisesti.
Myös kiinteistöliiketoimintaa ja tuulivoimaliiketoiminnan hankekehitys-
tä harjoittava Laatumaa-tulosyksikkö tuottaa hyvää tulosta. Sen sijaan 
tytäryhtiöiden kannattavuus on ollut heikkoa.

Omistajalinjauksen mukaisesti Metsähallituksen kannattamattomasta 
matkailuliiketoiminnasta on viime vuosina luovuttu. Metsähallituksen 
kiviainesliiketoiminnasta on myyty pääosa ja luovutettu sopimuksessa 
määritettyjä otto-oikeuksia liiketoimintakaupan yhteydessä vuonna 
2014. Estar studios Oy:n osakkeet on kirjattu alas vuonna 2012 ja Eesti 
Metsätaim As on myyty vuonna 2015.

Jäljellä olevista tytäryhtiöistä Forelia Oy:n ja MH-Kivi Oy:n liiketoimin-
ta on ollut huonosti kannattavaa ja kertyneitä tappioita on jouduttu rea-
lisoimaan alaskirjauksina emo-liikelaitoksessa vuonna 2015. Tytäryhti-
öistä ainoastaan Siemen Forelia Oy:n liiketoiminta on ollut kannattavaa. 

Sijoitetun pääoman 5 %:n tuotto ei ole savutettu ja kannattavuutta paran-
tavia toimenpiteitä tulee jatkaa.  

Vuotta 2015 koskien maa- ja metsätalousministeriö asetti 5.2.2015 seuraavat tavoit-
teet:

”Metsähallituksen tulostavoitteeksi asetetaan 121,0 milj. euroa, mikä vastaa 4,9 pro-
sentin tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Vuoden 2015 tuloksesta tuloute-
taan alustavasti valtiolle 120,0 milj. euroa vuoden 2016 aikana. Valtioneuvosto päät-
tää lopullisesti vuoden 2015 tuloksesta tehtävästä tuloutuksesta tilinpäätöksen vahvis-
tamisen yhteydessä maalis-huhtikuussa 2016.”

Toteutus: Metsähallituksen vuoden 2015 liiketoiminnan tulos 107,9 milj. 
euroa ei yltänyt asetettuun 121 milj. euron tulostavoitteeseen. Julkisten 
hallintotehtävien tuloksen (-1,98 milj. euroa) sisältävä Metsähallitus lii-
kelaitoksen tulos oli 105,9 milj. euroa. 
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Liiketoiminnan tulos vastasi 4,7 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa, 
mikä alittaa hallituskaudelle tavoitteeksi asetetun 5,0 prosentin tuotto-
vaatimuksen. 

Vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä tehdyn linjauksen 
mukaisesti julkisten hallintotehtävien tulos ja tase on otettava huomioon 
päätettäessä liikelaitoksen tuloutuksesta. Vuoden 2015 lopussa Metsä-
hallitus liikelaitoksen (liiketoiminta ja julkiset hallintotehtävät) voittova-
rat olivat yhteensä106,6 milj. euroa, josta tilikauden voittoa 105,9 milj. 
euroa. Voittovarojen vähyys estää Metsähallitusta toteuttamasta asetet-
tua 120 milj. euron tuloutustavoitetta. 

Metsähallituksen vuoden 2015 tulosta alensi puumarkkinoiden lievästi 
laskenut määrä- ja hintakehitys, muutamien isojen tuulivoimapäätösten 
siirtyminen seuraavaan vuoteen ja metsien myynnin palautuminen nor-
maalitasolle. Liiketoiminnan tytäryhtiöosakkeiden hankintamenojen 
alaskirjaukset heikensivät tulosta 7,8 milj. euroa ja luontopalveluiden ty-
täryhtiöin osakkeiden hankintamenon alaskirjaus 0,4 milj. euroa.

Liiketoiminnan tytäryhtiöosakkeiden 7,8 milj. euron alaskirjauksesta 5,2 
milj. euroa johtui taimituotantoa harjoittavan Fin Forelia Oy:n varastojen 
arvonmuutoksesta, lakkautetuista taimitarhoista ja ICT-järjestelmistä ai-
heutuneista tappioista sekä 2,6 milj. euroa vuonna 2014 tehdyn Morenia 
Oy:n liiketoimintakaupan jälkitöistä aiheutuneista tappioista. Luontopal-
veluiden 0,4 milj. euron alaskirjaus johtui Kiinteistö Oy Järviluonnon 
keskuksen toiminnan lopettamisesta. 

.
1.3 Julkiset hallintotehtävät 

Eduskunta myönsi vuoden 2015 talousarviossa ja lisätalousarviossa momentille 
30.63.50 (Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät) 6 250 000,00 euroa. Määrä-
rahaa sai käyttää:

1) Metsähallitusta koskeva lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallinto-
tehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen mak-
samiseen

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

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin 
Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja 
metsätalousministeriön toimialaan. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty luontopalveluiden bruttomenojen käyttö tehtävit-
täin ja rahoitustyypeittäin.
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Taulukko 1, Luontopalvelujen toteutuneet bruttomenot 2014—2015 tehtävittäin ja rahoitus-
tyypeittäin 

Prosessit ja tehtävät
(1 000 euroa)

MMM YM Muut Menot yht. Menot yht.

perusraha perusraha rah.lajit 2014 2015
Yhteiset menot 696 5938 2071 9542 8705
Luonnonsuojelu 9 8137 2730 12654 10676
Luonnon virkistyskäyttö 3784 18378 7042 32064 29205
Alueiden hallinta 59 2939 514 3544 3512
Eräasiat 1693 68 5357 7279 5118
Siemenhuolto ja uittorakenteet 187 293 187
MENOT YHTEENSÄ 6428 35461 17715 65374 59603

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa momentin 30.63.50 (Metsähallituksen 
eräät julkiset hallintotehtävät) selvitysosassa Metsähallituksen alustavat tulostavoit-
teet olivat seuraavat:

Tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuk-
sia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikutta-
vuutta.

Toteutus: Kysyntäpainetta on ohjattu vähemmän käytössä olleille alueil-
le, asiakkaiden sähköiseen palveluun on panostettu ja otettu mm. käyt-
töön uudistettu lupamyyntijärjestelmä ja erätalouden talous- ja hyvin-
vointivaikutusten seurantaa on kehitetty.      

Viestitään tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja 
muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymises-
tä koituvia myönteisiä vaikutuksia

Toteutus: Viestintä on kytketty mm. Metsähallituksen vastuulle siirty-
neeseen kalastuksenhoitomaksujen keräykseen ja eränkäynnin merkitys 
virkistäytymisessä ja hyvinvoinnissa on saanut näkyvyyttä Metsähalli-
tuksen toimenpiteiden seurauksena. Luontoon.fi- ja Retkikartta.fi-
verkkopalvelujen vuoden vaihteessa valmistunut, mobiilikäyttöä tukeva 
uudistus on lisännyt palvelujen suosiota. 

Varmistetaan, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä.

Toteutus: Luontokeskusten, maastopalvelujen ja lupa-asiakkaiden asia-
kastyytyväisyys oli 4,09 (asteikolla1-5). Luonnon virkistyskäytön palve-
lujen asiakastyytyväisyys oli 4,32. Eräasiakkaiden asiakastyytyväisyys 
oli 3,8.

Kehitetään erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yh-
teistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa.
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Toteutus: Viranomaisten alueelliset yhteistoimintaryhmät ovat jatkaneet 
yhteistyötä. Valvonnassa on alueellisia yhteistyömuotoja kalastusaluei-
den ja riistanhoito-yhdistysten kanssa.  Suomen Riista-keskuksen kanssa 
on selvitetty valvontatietojen tehokkaampaa käyttöä. Riistakonsernin ja 
kalataloustoimijoiden välisessä yhteistyössä on keskeisenä ollut sähköi-
sen asiakaspalvelun kehittäminen.

Luodaan edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla 
käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutus-
kestävyyttä sekä seurataan näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä.

Toteutus: Evon ja Napapiirin retkeilyalueilla sekä Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston ympäristössä on parannettu reittejä ja palveluvarustusta. 
Suomen kuudella valtion retkeilyalueella vierailtiin kaikkiaan 275 400 
kertaa. Kävijöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset 
olivat yhteensä 12,2 miljoonaa euroa ja 131 henkilötyövuotta. Luvut las-
kivat edellisvuodesta pääosin siksi, että Teijon retkeilyalueesta perustet-
tiin kansallispuisto.

Eduskunnan budjetin selvitysosassa asettamat kävijämääriä, asiakastyytyväisyyttä, 
metsästys- ja kalastuslupien määrää ja erävalvontatapahtumien määrää koskeneet ta-
voitteet ovat toteutuneet. Tavoitteet sisältyvät myös ministeriöiden asettamiin vaikut-
tavuustavoitteisiin.  

Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Metsähallitus sopivat 
30.12.2013 ministeriöiden ja Metsähallituksen välisellä sopimuksella ministeriöiden 
toimialaan kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoitamisesta, vaikuttavuustavoitteista
sekä tehtävien rahoituksesta vuosina 2014–2018. Edelleen ministeriöt ja Metsähallitus 
sopivat 19.12.2014 erillisellä liitteellä Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien 
toiminnallisista tavoitteista kuhunkin vaikuttavuustavoitteeseen liittyen vuodelle 2015.

Ministeriöiden asettamat vaikuttavuustavoitteet perustuvat eduskunnan asettamiin ta-
voitteisiin ja tarkentavat niitä. Ministeriöiden yhteisen tulossopimuksen kuudesta vai-
kuttavuustavoitteista kolme koskee maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa.

Metsähallitus on toimintakertomuksessaan vastannut ministeriöiden asettamiin tavoit-
teisiin kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Asetetut tulostavoitteet ovat pääosin toteutu-
neet.

Metsähallituksen luontopalveluiden tavoitteisiin liittyvät keskeiset määrälliset tunnus-
luvut on esitetty alla olevassa taulukossa.  
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Taulukko 2. Metsähallituksen Luontopalveluiden toiminnan keskeisiä tunnuslukuja maa- ja metsä-
talousministeriön hallinnonalalla vaikuttavuustavoitteittain:

Seuraavassa käydään läpi ministeriöiden asettamien maa- ja metsätalousministeriön 
pääluokkaa koskevien vaikuttavuustavoitteitten toteutuksen päähavaintoja.

Vaikuttavuustavoite 4: Riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja 
kalastus on eettistä ja vastuullista.

Toteutus: Tavoite on pääosin toteutunut. Maa- ja metsätalousministeriö 
lyhensi metsästysaikoja useilla alueilla, mutta lupa-myynti säilyi koko-
naisuudessaan lähes entisellä tasolla, koska metsästyspainetta on voitu 
suunnata vahvemman kannan alueille. Kalakantojen hoidossa on vähen-
netty kalaistutuksia ja siirrytty kohti luontaisten kalakantojen hoitoa. 
Erävalvonnan vaikuttavuutta on vahvistettu ns, nettierävalvonnalla ja 
erävalvonnan näkymistä sosiaalisessa mediassa on vahvistettu.

Jonkinasteisena poikkeamana on todettava laillisuus- ja luvallisuusrik-
keiden osuuden kasvaminen suhteessa erävalvontatapahtumiin. Eniten 
tähän vaikutti se, että luontopalvelut tiukensi puuttumista jo vuoden 
2012 kalastuslain uudistuksen myötä voimaan tulleiden pyydysten mer-
kintäsääntöjen noudattamiseen. Suhteellisen aktiivisesta tiedottamisesta 

Määrälliset tavoitteet, maa- ja metsätalous-
ministeriö

2013 2014 tav. 2015 tot. 2015

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

Laillisuusrikkeiden määrän suhde erävalvontatapah-
tumiin, %

6,2 10,1 7,5 11,3

Erävalvontatapahtumien määrä 8 094 10 611 9 500 10 287

Eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvoin-
tia

Metsästys ja kalastusasiakkaiden eräpäivien luku-
määrä

Mittari asetet-
tavissa vuo-
delle 2016

350 000

Metsästysluvat (kpl) 56 389 50 100 50 000 56 489
Kalastusluvat (kpl) 71 267 70151 70 000 68 695

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

3,7 3,7 - 3,7

Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja 
luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella vies-
tinnällä
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1-
5)

4,3 4,3 4,3 4,3

Valtion retkeilyalueiden käynnit (kpl) 369 000 355 300 340 000 275 400
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit 
(kpl)

1013800 1007500 1007000 1032 700
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huolimatta lain edellyttämien merkitsemiskäytäntöjen noudattaminen on 
ollut puutteellista. Tulos osoittaa valvonnan toimivuutta. Asiaan liittyvää 
aktiivista tiedottamista on tarpeen jatkaa.   

Vaikuttavuustavoite 5: Eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia. 

Toteutus: Tavoite on toteutunut. Metsästys- ja kalastuslupa-asiakkaiden 
rahankäytön synnyttämän aluetaloudellisen vaikuttavuuden arvioitiin 
olevan kaikkiaan 39,3 miljoonaa euroa. Kohdealueilla tapahtunut rahan 
käyttö tuotti yhteensä 240 henkilötyövuoden työllisyysvaikutuksen. 

Eräpalvelujen vaikuttavuustavoitteeksi on kehitetty eräpäivien lukumää-
rä -mittari, joka kuvaa Metsähallituksen myymillä metsästys- ja kalas-
tusluvilla käytettyjen lupavuorokausien määrää kalenterivuoden aikana. 
Luku ei sisällä metsästys- tai kalastusvuokrasopimuksien perusteella 
käytettyjä eräpäiviä, eikä suurpetojen tai hirvenmetsästyksen aluelupien 
perusteella käytettyjä eräpäiviä eikä pyydyskalastukseen, ammattikalas-
tukseen tai ravustukseen käytettyjä eräpäiviä. Uudistettu lupamyyntijär-
jestelmä mahdollistaa seurannan ja tämä mittari on otettu mukaan uudis-
tettuun tulossopimukseen. Kertomusvuonna eräpäiviä rekisteröitiin 
kaikkiaan 350 000 kpl.

Vaikuttavuustavoite 6: Luonnossa virkistäytyminen luo hyvinvointia ja luonnon arvos-
tusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Toteutus: Tavoite on toteutunut. Kaikkiaan Suomen 39 kansallispuistos-
sa vierailtiin 2 634 600 kertaa, missä oli kasvua 15 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Kävijöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutuk-
set olivat yhteensä 141,1 miljoonaa euroa ja 1 400 henkilötyövuotta. 

Valtion kuudella retkeilyalueella vastaavat vaikutukset olivat 12,2 mil-
joonaa euroa ja 131 henkilötyövuotta. Teijon retkeilyalueesta tuli kansal-
lispuisto vuonna 2015, mikä vähensi edellisvuoteen nähden valtion ret-
keilyalueiden käyntimääriä ja talousvaikutuksia, ja toisaalta lisäsi kan-
sallispuistojen käyntimäärien ja talousvaikutusten kasvua. 

Luontoon.fi- ja Retkikartta.fi -verkkopalveluiden käyttö on kasvanut 
merkittävästi kehitystyön tuloksena. Mediaviestintä on ollut aktiivista 
mm. Teijon kansallispuiston ja Örön linnakesaaren avaamiseen liittyen 
ja luontoilun terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat valtavirtaistuneet
mediassa.

Toimintakertomuksessa on kuvattu vaikuttavuustavoitteisiin liittyviä ministeriöiden 
asettamia vuositason toiminnallisia tavoitteita ja niiden toteutusta yksityiskohtaisesti. 
Esitetty taulukkomuotoinen raportointi täyttää ministeriön tietotarpeet erinomaisesti. 
Asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.
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Palvelukyky ja laatu
Retkeilyalueiden ja asiakaspalvelupisteiden asiakastyytyväisyys 4,09 ylitti tavoitteeksi 
asetetun tason 4,05 asteikolla 1-5. Metsästäjien ja kalastajien keskimääräinen asiakas-
tyytyväisyys parani hieman ja oli 3,75. 

Metsäpuiden Pohjois-Suomen siemenhuolto 
Metsäpuiden Pohjois-Suomen siemenen varmuusvarastosta myytiin siementä yhteensä 
noin 1 500 kiloa. Myyntituloa kertyi 747 000 euroa. Pohjois-Suomen siemenhuollon 
rahoitusmalli on Metsähallituksen sisäisessä tarkastuksessa todettu jäykäksi. Myös 
maa- ja metsätalousministeriö on tunnistanut saman ongelman, ja käynnistänyt val-
mistelun rahoitusmallin kehittämiseksi yhdessä siemenviljelysten tukirahoituksen ra-
hoitusmallin uudistamisen kanssa. 

2. Tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tu-
losvastuun kannalta sekä ministeriön ehdotus kehittämistarpeista

Liikelaitoksen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös ja toimintakertomus sisältävät liike-
laitoksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(160/2004) mukaiset tiedot.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien raportointi on sisällöllisesti kattavaa ja 
laadullisesti korkeatasoista ja antaa tarvittavat tiedot julkisten hallintotehtävien tulok-
sellisuuden ohjauksen ja tulosvastuun kannalta.

Myös liiketoiminnan toimintakertomus yhdessä ministeriölle tuotetun täydentävän ra-
portoinnin kanssa tarjoaa hyvät edellytykset ohjaukselle ja tulosvastuun toteutumisen 
seurannalle.

Valtion liikelaitoksen liiketoiminnan omistaja-arvo koostuu liiketoiminnan taloudelli-
sesta ja julkisesta arvosta. Julkinen arvo muodostuu kustannustehokkaasti tuotetusta 
yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Taloudelliseen arvoon liittyvän raportoinnin taso 
on riittävää. Myös julkiseen arvoon liittyvää raportointia on kehitetty ottamalla käyt-
töön uusi yhteiskunnallisten velvoitteiden hyötyvaikutusten raportointimalli.

Jatkossa Metsähallituksen tulee kehittää raportointiaan niin, että metsätaloutta harjoit-
tavan tytäryhtiön yhteiskunnallisen ohjauksen tulokset voidaan todentaa luotettavasti. 
Tämä edellyttää mm. selkeiden tavoitteitten määrittelyä keskeisille yhteiskunnallisten 
velvoitteiden toteutusta kuvaaville mittareille. Metsähallituksen tulee lisäksi kehittää 
raportointiaan nykyistä yhtenäisemmäksi ja monipuolisemmin yhteiskunnallisia vai-
kutuksia kuvaavaksi.

3. Metsähallitukselle osoitetut jatkotoimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tu-
loksellisuuden parantamiseksi

Metsähallituksen uudessa organisaatiomallissa Metsähallituksen omistajaohjauksen 
tulee varmistaa julkisen ohjauksen tavoitteiden toteutuminen metsätaloutta harjoitta-



13

vassa tytäryhtiössä ja tuottaa riittävät tiedot tytäryhtiön toiminnan vaikutusten toden-
tamiseksi valtion metsissä.

Metsähallituksen tulee jatkaa tytäryhtiötoiminnan kannattavuuden kehittämiseksi vält-
tämättömiä toimenpiteitä ja raportoida niistä maa- ja metsätalousministeriölle
1.9.2016 mennessä tulosohjausprosessin yhteydessä. 

4. Toimenpiteet Metsähallituksen tilinpäätöksen johdosta ja tuottavuuden pa-
rantamiseksi

4.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimenpiteet

Vuonna 2016 laaditaan uudet koko Metsähallitusta koskevat omistajapoliittiset linja-
ukset, joissa määritetään Metsähallituksen sijoitetun pääoman tuottovaatimus verran-
nolliseksi muiden saman toimialan toimijoiden kanssa sekä muut Metsähallitukselta 
edellytetyt tavoitteet. Omistajapoliittiset linjaukset käsitellään talouspoliittisessa mi-
nisterivaliokunnassa.

Maa- ja metsätalousministeriö uudistaa metsäpuiden Pohjois-Suomen siemenhuollon 
rahoitusmallin vastaamaan kestävän metsätalouden ja EU:n valtiontukisäännösten vaa-
timuksia.

4.2 Valtioneuvoston toimenpiteet

Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituksen konsernin vuoden 
2015 tilinpäätöksen ja päättää, että Metsähallitus tulouttaa liikelaitoksen voittovaroista 
106 569 037,01euroa neljässä erässä vuonna 2016.  Lisäksi valtioneuvosto päättää, 
ettei Metsähallituksen vuoden 2015 toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä. 

Maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen

Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen

Tiedoksi:

valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö
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