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Sisältö 

• Metsähallituksen rooli Lapissa 

• Yhteiskunnalliset velvoitteet (7 §) + 3 esim. 

• Organisaatiomalli lakiluonnostekstin pohjalta 

• SLL:n kanta nykyiseen organisaatiomalliin 

• Epäselvyyttä 

• Muita huomioita 

• Lisäys-/muutosehdotuksia 

• Tuottamattomat alueet JHT:n taseeseen 
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Metsähallituksen rooli Lapissa 

• Suurin Lapin metsien, soiden, tunturien ja 
vesistöjen haltija -> hyvin merkittävässä asemassa 
niin luonnonsuojelullisessa kuin 
sosioekonomisessa tarkastelussa 

• Luonnonsuojelualueiden haltijan lisäksi suuri 
vaikutus saamelaisten ja kolttien kulttuurin 
säilymisessä, porotaloudessa, matkailussa, 
paikallisten virkistysalueiden ja ravinnon lähteen 
hallinnoijana sekä työllistäjänä 
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Yhteiskunnalliset velvoitteet 7 § 

• Luonnon monimuotoisuus (entä ekosysteemi-
palvelut ja ilmastonmuutos mm. hiilivarastot?) 

• Virkistyskäyttö 

• Saamelaisten kotiseutu- ja poronhoitoalueet 

• Pelastusviranomaisten kanssa yhteistyötä 
(metsäpalojen torjunta yms.) 

• Tutkimuksen, opetuksen, puolustusvoimien ja 
rajavartiolaitoksen maankäytön tarpeet 
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Yhteiskunnalliset velvoitteet: esim. 1 

Lapin Kansa 14.1.2014 

Miten tämä näkyy 

lakiuudistuksessa 

(Hallituksen tehtävät 17 §)? 
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Yhteiskunnalliset velvoitteet: esim. 2 

• Ylä-Lapin alueelta poropaliskuntien kanssa on 
toistaiseksi siirretty moratorioon laidunmetsäalueet 
sekä Ivalon paliskunnan alueelta Maikkumapää-
Suorsapään erämainen metsämanner sekä 
Tolosjokivarren Riekkopään aarnimetsä, jotka on 
uudessa HKS:ssa merkitty "varovaisten hakkuiden" 
piiriin, eli siis hakattaviksi.  

• Ketkä edustavat uuden lain aikaan neuvotteluissa 
Metsähallitusta? mistä yksiköstä? ei kai mitenkään 
voi olla Oy:n edustaja? 
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Yhteiskunnalliset velvoitteet: esim. 3 

• Ote Suhangon laajennuksen YVA-selostuksesta 
sivulta 108: ”Toiminnanharjoittaja on sopinut 
Metsähallituksen kanssa kaivoshankkeesta 
aiheutuvien haittojen kertakaikkisesta korvaamisesta 
sekä pysyvistä tieoikeuksista ja käyttöoikeuksista. 
Mikäli laajennusalueelle jää metsähallituksen maita, 
tullaan näiden osalta neuvottelemaan uusi sopimus.” 

• Ketkä edustavat uuden laina aikaan neuvotteluissa 
Metsähallitusta? Mikä on yhteiskunnan kokonaisetu? 

• Vaaditaan laajaa osaamista. Virkavastuulla? 

 

 

7 



Organisaatiomalli lakiluonnostekstin pohjalta 

MMM (14 §) YM (14 §) 

Met 

Hallitus (15 §) 

Pääjohtaja JHT-yksikkö 

Metsähallituskonserni (5 §) Erätalous Luontopalvelut 

Muita asetuksella ??  

Oy:t kotimaassa ja 
ulkomailla 

Oy:t kotimaassa ja 
ulkomailla 

Oy:t Suomessa ja 
ulkomailla 

Eduskunta ja valtioneuvosto (13 §) 

METSÄHALLITUS 

Ohjaustoimivalta 

Tulosohjaus 
Tulosohjaus 

Osakeyhtiölaki ohjaa. Lisääntyykö läpinäkyvyys? 
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SLL:n kanta nykyiseen malliin 
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Epäselvyyttä 

• Miksi asetuksella lisää yksiköitä ja toimintoja? 
• Miksi halutaan laajentaa ulkomaille? 

Verosuunnittelua? 
• Miksi puolustusvoimille annetaan vuosittain 

lisämaata? 
• 7 §: riittävästi -käsite on epämääräinen. Otetaanko 

hakkuutavoitteissa huomioon YK:n sopimusta (Nagoya 2010) 
monimuotoisuuden ja hiilivarastojen vaalimisesta? Suomalaisten mielestä 
monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkein metsiä koskevassa 
päätöksenteossa huomioitava asia (Valkeapää et al. 2009). 

• Miten asetetaan tuotto-odotukset malminetsinnän ja 
kaivostoiminnan maaomistajatuloista? 
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Muita huomioita 

• Ristiriita työllisyysvelvoitteesta 

• 23 §: erätalousjohtaja voi siirtää yksittäistä lupaa 
koskevan päätöksen henkilölle tai ulkopuoliselle 
yhteisölle? 

• 27 §: hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos KHO myöntää 
valitusluvan -> ei kaksiportaista valitusoikeutta 

• 33 §: Metsähallitus voi päättää, että yhteistoimin-
nassa noudatetaan yhteistoiminnasta yrityksistä 
annettua lakia… Koskeeko luontopalvelujakin? 
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Lisäys-/muutosehdotuksia 

• Määritelmät -pykälä lain alkuun niin kuin yleensä 
laeissa (käyttöoikeus, peruspääoma, muu oma pääoma, 
arvonkorotusrahasto …) 

• MH:n hallitukseen paikka sellaiselle luontojärjestölle, 
jolla on maankattava organisaatio ja osaamista sekä 
maastotietämystä myös Lapista ja Itä-Suomesta, jossa 
pääosa MH:n maista sijaitsee 

• Maastoliikenneasiat kuuluisivat luontevammin 
luontopalvelujohtajalle 

• Erätalousjohtajan nimittämisessä lausunto myös YM:ltä 
ja metsähallitukselta (epäjohdonmukainen muuhun 
nimeämiseen nähden) 
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Tuottamattomat alueet JHT:n 
taseeseen 

• Jouto‐ ja kitumaat (mukaan lukien aiemmin korkeina alueina 
määritellyt erityisen herkät alueet) 

• Laajat, luonnontilaiset metsäalueet (esim. ns. metsämantereet) ja 
vanhojen metsien alueet Itä‐ ja Pohjois‐Suomessa (dialogiprosessin 
kohteet) 

• METSO‐ohjelman mukaiset kohteet valtionmailla sekä siinä kesken 
olevat toimenpidekohteet 

• Alue‐ ekologisten suunnitelmien erikoisalueet (mm. luontokohteet 
ja ekologiset yhteydet ilmastonmuutokseen sopeutumista ajatellen 
järkeviksi kokonaisuuksiksi täydennettyinä) 

• Valtion retkeilyalueet 
• Kansallisissa ja maakunnallisissa selvityksissä sekä kaavoituksen 

yhteydessä esille tulleet luonnonsuojelullisesti tai virkistyskäytöl-
lisesti arvokkaat valtionmaakohteet 
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Tuottamattomat alueet JHT:n 
taseeseen 

• Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelutason parantamiseksi 
keskeiset valtionmaakohteet 

• Hakkuiden ulkopuolelle jätetyt saamelaiskäräjien kanssa sovitut alueet 

• Metsä‐Lapin ns. pienoiserämaat 

• Valtion vesialueet 

• Tuottamattomat, epäonnistuneesti metsäojitetut ja ennallistettavat 
suometsämaat 

• Hallitusohjelman mukaiset lisäsuojeltavat valtionmaiden 20 000 
metsähehtaaria (tällä hetkellä MH myy monimuotoisesti arvokkaita maita) 

• suostrategian luonnontilaisuusluokkien 2-5 mukaiset osin ojittamattomat 
suot ja suostrategian mukaiset lisäsuojeltavat valtionmaiden 
suometsämosaiikit 

• Metlan tutkimusalueena olleet vanhat metsät yms. luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet 
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Kiitos! 
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