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Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välinen julkisia
hallintotehtäviä koskeva tulossopimus vuodeksi 2017 ja alustavat tulostavoitteet 2018-2021
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
Metsähallitus käyttää, hoitaa ja suojelee hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta
kestävästi. Metsähallitukselle säädetyt julkiset hallintotehtävät hoidetaan Luontopalvelut -yksikössä.
Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa Suomen luonnonsuojelualueverkoston hoidosta ja käytöstä.
Luontopalvelut tuottaa luonnon virkistyskäyttöön liittyviä luonto- ja retkeilypalveluita sekä vaalii
kulttuuriomaisuutta. Luontopalvelut toteuttaa riista- ja kalataloudellisia hankkeita, myöntää
metsästys- ja kalastuslupia sekä tekee erävalvontaa ja hoitaa lajisuojelun tehtäviä kaikilla valtion
alueilla. Luontopalveluilla on myös metsäpuiden siementen hankintaan ja varastointiin liittyviä
tehtäviä. Luontopalvelut tukee toiminnallaan saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksiä.
Strategiansa mukaisesti Metsähallitus toimii monipuolisen biotalouden edelläkävijänä. Strategian
linjausten mukaan Metsähallitus on vastuullisen toiminnan suunnan näyttäjä ja pysäyttää
monimuotoisuuden vähenemisen valtion mailla.
Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Metsähallitus ovat tänään sopineet
Luontopalvelujen vuoden 2017 tavoitteista ja voimavaroista sekä vuosien 2018 2021 alustavista
tavoitteista seuraavasti:
1. Toiminnan yhteiskunnallinen kehys
Metsähallituksen Luontopalveluiden toimintaan vaikuttavat pääministeri Sipilän hallitusohjelman
kirjaukset koskien biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja sekä hyvinvointia ja terveyttä. Hallitusohjelman
tavoitteista toimeenpannaan erityisesti seuraavia: luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin
sekä sinisen biotalouden edistäminen. Läpi lei kkaavana teemana on digitalisaation mahdollisuuksien
täysimääräinen hyödyntäminen. Lisäksi hallitusohjelmassa on linjattu siitä, että suomalaiseen
elämänmuotoon kuuluvien metsästyksen ja kalastuksen mahdollisuuksista huolehditaan.
Metsähallituksen Luontopalvelut toteuttaa osaltaan valtioneuvoston hyväksymiä strategioita,
ohjaavien ministeriöiden strategisia tavoitteita ja päämääriä (sopimuksen liitteet 1-2).
2. Omistajapoliittiset linjaukset
Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi 25.10.2016 Metsähallitusta koskevat omistajapoliittiset
linjaukset 2016-2020. Julkisia hallintotehtäviä koskevien linjausten mukaan
•
e

•

•

Luontopalvelut parantaa tuottavuutta ja lisää toiminnan vaikuttavuutta.
Luontopalvelut ylläpitää ja kehittää luonnon monimuotoisuutta siten, että sen hallinnassa ja
hoidossa olevilla alueilla lajien ja luontotyyppien suojelutaso paranee ja kaikilla valtion alueilla
riista- ja kalakannat ovat elinvoimaisia, tuottavia ja monimuotoisia.
Luontopalvelut kehittää valtion alueiden matkailu- ja virkistyskäyttöä sekä erätalouskäyttöä
kysyntälähtöisesti siten, että alueiden hyvinvointivaikutukset kasvavat ja yrittäjille luodaan lisää
liiketoimintamahdollisuuksia. Luontopalvelujen hallinnassa olevien alueiden hoidossa lisätään
ostopalveluiden käyttöä.
Luontopalvelut toimii erävalvonnassa tiiviissä yhteistyössä muiden valvontaviranomaisten kanssa,
kehittää valvontamenetelmiä ja ennaltaehkäisee luonto- ja erärikollisuutta kaikilla valtion mailla.

Kuvaus Metsähallituksen Luontopalvelujen toimintaympäristön keskeisistä muutoksista on sopimuksen
liitteessä 3.
A
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3. Metsähallituksen [uontopalveluiden vuoden 2017 vaikuttavuus-, tuloksellisuus- ja voimavarojen
hallinnan tavoitteet ja alustavat tavoitteet vuosille 2018-2021
Palvelulupaus: Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa vastuullisesti Suomen upeinta luontoa luonnon
ja ihmisen hyödyksi. Ainutlaatuinen luonto tuottaa terveyttä, tuloja ja työpaikkoja. Metsähallituksen
Luontopalvelut haluaa tuoda luontoelämykset ja -kokemukset kaikkien ulottuville kohdistaen palvelut
kustannustehokkaasti kysynnän mukaan.

3.1. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet
Luontopalvelujen toiminnan vaikuttavuustavoitteet, jotka on sisällytetty valtion talousarvioon
vuodelle 2017 ja johdettu liitteissä 1-2 kuvatuista strategisista linjauksista ovat seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.

Lajien ja luontotyyppien suojelutaso paranee
Natura 2000- ja luonnonsuojelualueverkoston tila paranee
Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden arvot säilyvät ja tila paranee
Riista ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista
Eräpalveluita tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan
hyvinvointia
6. Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella
viestinnällä.
Nämä vaikuttavuustavoitteet ovat voimassa myös vuosina 2018-2021 ellei muusta päätetä.
Vaikuttavuustavoitteiden mittarit
Ennuste
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3.2. Vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet
Tulossopimus täsmentää ja täydentää alustavia tulostavoitteita, jotka ministeriöt ovat asettaneet
Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville vuoden 2017 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Metsähallitus:
• toteuttaa Natura 2000- ja muilla suojelualueilla hoito-, ennallistamis- ja muita
suojelutoimia tavoitteena alueiden tilan ja kytkeytyneisyyden sekä
ekosysteemipalveluiden toiminnan parantaminen. Metsähallitus myös seuraa tehtyjen
toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä vastaa koko suojelualueverkon tilan seurannasta
• parantaa uhanalaisten ja luontodirektiivin lajien ja luontotyyppien sekä lintudirektiivin
lajien suojelutasoa täydentämällä niitä koskevaa tietopohjaa ja kohdentamalla sen
perusteella suojelutoimet mahdollisimman tehokkaasti
• luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön
kannalta keskeisten luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja
kulutuskestävyyttä sekä seuraa näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita
hyötyjä
• viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen
luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
• osallistuu merenhoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon ja kehittää sisävesien
monimuotoisuuden suojelua
• vastaa luonnonsuojelualueiden tietojärjestelmien kehittämisestä ja teknisestä
ylläpidosta
• ylläpitää ja hoitaa julkisten hallintotehtävien hallinnassa olevaa kulttuurihistoriallista
kiinteistövarallisuutta valtion kiinteistöstrategian periaatteiden mukaisesti
• jatkaa luonnonsuojelualueiden kiinteistönmuodostamista ja hoidon ja käytön
suunnittelua koskevaa kolmevuotista projektia
• tarjoaa mahdollisimman laajasti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seuraa toiminnan vaikuttavuutta
• viestii tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja
muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä
koituvia myönteisiä vaikutuksia
• varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
• kehittää erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia
yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
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Toiminnallisten tavoitteiden mittarit:
Suoritteet ja julkishyödykkeet
Toteutus

Ennuste

2015

2016

Tavoite 2017

Ennallistaminen ja hoito, ha

5 670

5 620

5 530

5 560

5 590

5 620

5 650

Lajiesiintymätarkastukset (kpl)

2 755

3 300

3 450

3 450

3 450

3 450

3 500

0

12

10

10

10

10

0

10 287

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

1. Lajien ja luontotyyppien suojelutaso paranee

Alustava tavoite Alustava tavoite Alustava tavoite Alustava tavoite
2018
2019
2020
2021

2. Natura 2000- ja luonnonsuojelualueverkoston tila paranee

3. Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden arvot säilyvät ja tila paranee
Laadittujen huoltokirjojen lukumäärä strategisen kiinteistövarallisuuden kohteilla
4. Riista-ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on
eettistä ja vastuullista
Erävalvontatapahtumien määrä
5. Eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja
sillä luodaan hyvinvointia.
Myytyjen lupien määrä

125 184

133 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

Metsästysluvat

56 849

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Kalastusluvat

68 965

83 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

215 000

215 000

220 000

230 000

240 000

250 000

6 100 000

Valtion kalastonhoitomaksu (vuosiluvan maksajien lkm)
6. Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota
tuetaan aktiivisella viestinnällä
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, historiakohteet,
muut suositut kohteet

5 297 200

5 746 000

5 850 000

5 890 000

5 950 000

6 000 000

Luontoon.fi, Eräluvat.fi ja Suurpedot.fi -käyttäjät

1 986 001

2 395 000

2 520 000

2 570 000

2 620 000

2 660 000

2 700 000

Retkikartta.fi -käynnit

3196 033

3 400 000

3 470 000

3 500 000

3 550 000

3 650 000

3 800 000

Palvelukyky ja laatu
Palvelukyky ja laatu

Vaikuttavuustavoite / mittari

Toteutus
2015

Binuste
2016

Tavoite
2017

87,7

87,7

87,9

88,5

88,7

87,7

87,7

4,09

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

välivuosi

79%

välivuosi

75%

välivuosi

75%

75%

Alustava
Alustava
Alustava
Alustava
tavoite 2018 tavoite 2019 tavoite 2020 tavoite 2021

1. Lajien ja luontotyyppien suojelutaso paranee, 2. Natura
2000- ja luonnonsuojelualueverkoston tila paranee ja 3.
Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden arvot säilyvät
ja tila paranee

Lajitiedon ajantasaisen tiedon osuus, %-yksikköä
5. Eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologsesti ja
sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia. 6.
Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon
arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä

Luontokeskusten, maastopa! vei uiden ja I upa-asiakkaiden
asiakastyytyväisyysfasteikko 1 - 5)
■Yhteistyökumppaneiden antama palaute I uontopal vei uj en
toiminnasta (Erittäin jamelko tyytyväisten osuus)

Vuoden 2017 toimenpiteet ja rahoitus tavoitteiden saavuttamiseksi on kuvattu sopimuksen liitteessä 4
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3.3. Voimavarojen hallinta
Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteena on parantaa johtamisen ja
esimiestyön laatua, kehittää ja uudistaa osaamista sekä huolehtia henkisestä, sosiaalisesta ja
eettisestä työkyvystä.
Voimavarojen hallinnan mittarit
Alustava
Alustava
Alustava
Alustava
Tavoite 2017 tavoite 2018 tavoite 2019 tavoite 2020 tavoite 2021

Toteuma
2015

Ennuste
2016

Henkilötyövuosien kehitys

520

510

510

500

495

490

485

Esimiestyö (asteikko 1-5)
Osaamisen kehittyminen jauudistuminen
(asteikko 1-5)

4,0

3,9

4,0

4,0

4,0

4,1

4,1

3,9

4,0

4,0

4,0

4,1

4,1

3,9

4,0

4,0

4,0

4,1

4,1

HENKILÖRESURSSI

Vire (asteikko 1-5)

4. Rahoitus 2017
Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin käytetään vuosittaisten määrärahojen lisäksi
Metsähallitukselta edellisvuodelta mahdollisesti käyttämättä jäävät kyseisten momenttien
määrärahat. Valtion talousarviosta myönnettävän rahoituksen lisäksi julkisiin hallintotehtäviin
käytetään julkisten hallintotehtävien yksikölle kertyvät tulot. Vuoden 2017 rahoitus ja maksuaikataulu
on eritelty liitteessä 4.
Määrärahoja saa käyttää myös tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien
menojen maksamiseen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää myös aktiivista ulkopuolisen
rahoituksen hankintaa.
Rahoitus valtion talousarviosta (kokonaisvarainkäyttö)
Ffahoitus valtion talousarviosta (momentti) Kokonaisvarainkäyttö
Toteuma
Binuste
2015
2016
1000 euroa

Maa- jametsätalousministeriö (mmm)
momentti 30.64.50
'Vfnpäristöministeriö (ym)
momentti 35.10.52
Mnpäristöministeriö (ym)
momentti 35.10.63
Muu rahoitus valtion talousarviosta
perustuen erillispäätöksiin
Yhteensä

6428
35292
1189

Tavoite
2017

6500
37000
50

Alustava
tavoite 2018

Alustava
tavoite 2019

Alustava
tavoite 2021

Alustava
tavoite 2020

6 500

6214

6214

6214

6214

36250

31056

28 556

28556

28556

_

_

500

_

_

2390

1420

1000

1380

1380

1380

1380

45299

44970

44250

38650

36150

36150

36150
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Muu rahoitus:
Kbkonaisvarainkäyttö

Muu rahoitus

1000 euroa
Tulorahoitus, maa-ja
metsätalousministeriön toimiala
Tulorahoitus,ympäristöministeriön toimiala
Tulorahoitusyhteensä
Euroopan unionin rahoitus
Muu rahoitus
Vhteensä

Toteuma
2015

Ennuste
2016

Tavoite
2017

Alustava
tavoite 2018

Alustava
tavoite 2019

Alustava
tavoite 2020

Alustava
tavoite 2021

4665

4900

5027

4900

4900

5100

5150

5200

5250

9692

9800

10000

10100

10200

10300

10400

1462
3150

2500
2200

4200
2780

5500
3000

6000
3000

6500
3000

6500
3000

14304

14500

16980

18600

19200

19800

19900

5100

5000

5050

5100

5150

Rahoitus yhteensä:
__________________________________ Kokonaisvarainkäyttö
Toteuma
2015

Ftehoitus yhteensä

1000euroa

59603

Ennuste
2016

59470

Tavoite
2017

61230

Alustava
tavoite 2018

57250

Alustava
tavoite 2019

55350

Alustava
tavoite 2020

55950

Alustava
tavoite 2021

56050

Kannattavuus ja kustannusvastaavuus:

M aksullinen toiminta
Julkisoikeudelliset suoritteet
MMM - Maksuperustelain mukaisten
julkisoikeudellisten suoritteiden
kustannusvastaavuus, %
VM - Maksuperustelain mukaisten
julkisoikeudellisten suoritteiden
kust annua/ast aavuus %

Toteuma
2015

Ennuste
2016

Alustava
tavoite 2017

Alustava
tavoite 2018

Alustava
tavoite 2019

Alustava
tavoite 2020

Alustava
tavoite 2021

90%

87%

90%

92%

94%

96%

96%

44%

91 %

92%

93%

94%

95%

95%

118%

110%

110%

110%

110%

110%

110%

122%

125%

125%

115%

115%

115%

115%

152%

170%

170%

170%

170%

170%

170%

435%

250%

250%

250%

250%

250%

250%

Liiketaloudelliset suoritteet
MMM - Maksuperustelain mukaisten
liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden
kustannusvastaavuus, %
VM - Maksuperustelain mukaisten
liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden
kustannusvastaavuus, %
Erillislainsäädäntöön perustuvat
MMM - Erillislainsäädäntöön perustuvien
suoritteiden kust annua/ast aavuus %
VM - Erillislainsäädäntöön perustuvien
suoritteiden kust annua/ast aavuus %

5. Seuranta ia raportointi
Metsähallitukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan Metsähallituksen ja ohjaavien
ministeriöiden välisissä tulosohjausneuvotteluissa.
Metsähallitus toimittaa ympäristöministeriölle ja maa- ja metsätalousministeriölle väliraportin
tavoitteiden saavuttamisesta ja taloudesta 31.8.2017 tilanteen mukaisesti viimeistään 30.9.2017.
Metsähallitus laatii vuosittain tilinpäätöksen seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

A
AA
AA
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Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kolme saman sisällöistä kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.
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Ympäristöministeriön hallinnonalan strategiat
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan strategiat
Kuvaus toimintaympäristön muutoksista 2017
Tavoitteet, toimenpiteet ja rahoitus vuodelle 2017
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Liite 1
Ympäristöministeriön hallinnonalan strategiat
Metsähallituksen Luontopalvelut edistää ympäristöministeriön toimialan tavoitteiden toteuttamista
etenkin valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvan Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun
ja kestävän käytön strategian 2012-2020 linjausten mukaisesti. Strategia ja toimintaohjelma on
päivitetty vastaamaan biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (SopS 78/1994,
Convention on Biological Diversity, CBD) mukaisia sekä EU:n biodiversiteettistrategian 2011-2020
tavoitteita.
Biodiversiteettistrategian keskeisin tavoite luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämiseksi vuoteen
2020 mennessä ei näytä toteutuvan, vaan edellyttää toimien huomattavaa tehostamista myös
Metsähallituksessa. Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä (2016) edellyttää muun
muassa seuraavaa:
• Kiinnitetään erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden kadon keskeisiin haasteisiin, kuten
lajien uhanalaistumiseen, haitallisten vieraslajien yleistymiseen, ilmastonmuutoksen haitallisiin
luontovaikutuksiin, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen valtavirtaistamiseen ja
heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamiseen.
• Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemi palvelujen tilan ja kehityssuunnan seurantaa
vahvistetaan indikaattoreiden avulla ja hyödynnetään systemaattisesti kerättyä tietoa
suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Luontopalvelujen toiminnan kannalta keskeisimmät biodiversiteettistrategian tavoitteet ovat:
•

Suomalaiset hallitsevat perustiedot luonnon monimuotoisuudesta ja ovat tietoisia sen
merkityksestä sekä omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa sen suojeluun ja kestävään käyttöön.
- Metsähallitus vastaa kansalaisille suuntautuvasta ympäristökasvatuksesta viestinnän, valtion
suojelualueiden opastuksen ja lasten ja nuorten luontokasvatuksen avulla

•

Kaikkien luontaisten elinympäristöjen kato on pysäytetty ja luontaisten elinympäristöjen
laadullista heikentymistä ja pirstoutumista on merkittävästi vähennetty
- Metsähallituksen yhteinen strateginen tavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden kato
valtion mailla ja vesissä vuoteen 2020 mennessä

•

Suojelualueet ovat asianmukaisesti hoidettuja ja ekologisesti ja alueellisesti edustavia.
Suojelualueet ovat hyvin yhteen kytkeytyneitä ja vihreä infrastruktuuri yhdistää ne laajempiin
maisemakokonaisuuksiin ottaen huomioon perinnemaisemien erityispiirteet
- Metsähallituksen Luontopalvelut tehostaa suojelualueiden hoitoa ja käyttöä painottaen
erityisesti Natura 2000 verkostoon liittyviä tehtäviä

•

Uhanalaisten lajien häviäminen Suomesta on estetty, uhanalaisimpien lajien suojelun tasoa on
parannettu ja uhanalaistumiskehitys on pysäytetty.
- Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa uhanalaisten lajien suojeluun liittyvistä tehtävistä
suojelualueilla, sen vastuulle osoitettujen uhanalaisten lajien osalta ja kustannusvastaavuuden
periaatteella talousalueilla.

•

Ekosysteemien sieto- ja palautumiskykyä ja monimuotoisen luonnon merkitystä hiilivarastona on
parannettu suojelutoimin ja ennallistamalla. Suomi osallistuu heikentyneiden ekosysteemien
ennallistamisen maailmanlaajuisen, vähintään 15 prosentin pinta-alaosuuden tavoitteen
saavuttamiseen edistäen samalla ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ilmastonmuutokseen
sopeutumista.
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-

Metsähallituksen Luontopalvelut jatkaa suojelualueiden ennallistamista

Lisäksi Luontopalvelut on keskeisenä kansallisena toimijana EU:n luonto- ja lintudirektiivin sekä
vesipuitedirektiivin, meristrategiadirektiivin ja merialuesuunnitteludirektiivin toimeenpanossa,
seurannassa ja hankkeissa sekä useiden kansainvälisten luonnonsuojelusopimusten (mm Ramsar) ja
verkostojen (IUCN, Europarc, Eurosite) toiminnassa. Luontopalvelut toimeenpanee osaltaan myös
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO) 2014-2025, Suomen vesien ja
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaa 2016-2021, Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiaa
(2015), Suostrategiaa (VNPP 2012) sekä Kulttuuriympäristöstrategiaa 2014-2020.
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Liite 2
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan strategiat
Metsähallituksen Luontopalvelut edistää maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategioiden
toteuttamista erityisesti luonnonvaratalouden osalta.
Kansallisen metsästrategian 2025 vision mukaisesti metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan
hyvinvoinnin lähde.
Strategisista päämääristä ja tavoitteista erityisesti seuraavilla on kytkös Metsähallituksen
Luontopalvelujen toimintaan:
o Metsiin perustuva monipuolinen palveluliiketoiminta sekä luonnontuoteala kasvavat
o Julkisin varoin rahoitettavat rakenteet tukevat erityisesti metsiin liittyvän biotalouden
liiketoiminnan kehittämistä, tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista ja
digitalisoimista, kokeiluhankkeita sekä markkinoiden ja muiden toimintaympäristön
muutosten ennakointia.
o Metsien monipuolistuva hoito ja käyttö tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen
sopeutumista.
o Metsäluonnon monimuotoisuus sekä ekologinen ja sosiaalinen kestävyys vahvistuvat
Kalataloushallinnon strategian vision mukaan Kalataloushallinto on kalavarojen kestävän käytön ja
hoidon rohkea suunnannäyttäjä ja päämäärätietoinen toimija.
Strategisista päämääristä ja tavoitteista erityisesti seuraavilla on kytkös Metsähallituksen
Luontopalvelujen toimintaan:
o Turvaamme tietoon perustuvalla toiminnalla kalakantojen elinvoimaisuuden ja
monimuotoisuuden sekä käytön kestävyyden
o Luomme hyvät edellytykset alan liiketoiminnan kilpailukyvylle ja kalastusharrastukselle
Julkisen riistakonsernin strategian vision mukaan Suomi on riistavaran kestävän käytön, hoidon ja
suojelun edelläkävijä.
Strategisista päämääristä ja tavoitteista erityisesti seuraavilla on kytkös Metsähallituksen
Luontopalvelujen toimintaan:
o Vahvistamme riistataloutta osana ekosysteemipalveluja ja luonnon monimuotoisuuden
säilyttämistä
o Edistämme riistatalouden moninaisten hyvinvointivaikutusten tunnistamista ja
arvostusta
o Metsästystä harjoitetaan eettisesti kestävällä tavalla
Lisäksi Metsähallitus osaltaan on turvaamassa luotettavan, ajantasaisen ja yhteiskäyttöisen
riistatiedon tuottamista.
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Liite 3
Kuvaus toimintaympäristön muutoksista 2017
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN KUVAUS SEKÄ NIISTÄ TEHTÄVÄT JOHTOPÄÄTÖKSET
Uusi Metsähallituslaki hyväksyttiin keväällä 2016. Uusi laki ja siitä annetut eduskunnan
valiokuntamietinnöt säilyttävät julkisten hallintotehtävien (=Luontopalvelut) eriyttämisen
Metsähallituksen liiketoiminnoista taloudellisesti, toiminnallisesti ja henkilöittäin. Eräpalvelujen
hoitoa selkiytettiin siten, että niistä vastaa erätalousjohtaja. Metsähallituksen yhtenäisyyttä
kehitetään Luontopalvelujen erityisasema huomioon ottaen mm. uudistetun strategian sekä yhteisten
prosessien ja toimintatapojen myötä.
Metsähallituksen syksyllä 2016 annetut uudet omistajapoliittiset linjaukset ovat Luontopalvelujen
viime vuosien käytäntöjen mukaiset, ja viedään lopullisesti toimintaan Luontopalvelujen uudessa
toimintaohjelmassa. Tämä uudistetaan osana Metsähallituksen strategian jalkauttamista.
Valtion taloustilanne lisää entisestään Luontopalvelujen tarvetta parantaa tuottavuuttaan. Tämän
toteutumiseksi palveluja suunnataan kysyntälähtöisesti ja ostopalvelujen käyttöä lisätään palvelujen
tuotannossa. Samaan aikaan kaikilla valtion mailla lisätään matkailu-, virkistys- ja erätalouskäyttöä,
mikä parantaa luontoon tukeutuvan matkailun liiketoimintamahdollisuuksia ja sen myötä
luontomatkailun ja eräilyn paikallistalousvaikutuksia.
Kiinnostus Suomeen ja erityisesti luontoon matkailukohteena lisääntyy. Sitä on edesauttanut
Luontopalvelujen onnistunut viestintä ja yhteistyö matkailusektorin kanssa valtakunnallisesti,
alueellisesti ja paikallisesti. Tämä asettaa suosituimpien kansallispuistojen palveluille entistä
kovemmat vaatimukset. Niiden täyttäminen on haastavaa, kun aikanaan pitkälti erilaisilla
erillismäärärahoilla tehdyt retkeilyrakenteet ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Samaan aikaan
Luontopalvelut on kuitenkin kehittänyt ja ottanut käyttöön uusia retkeily rakenteita (esim. reittien
kestävöinti, uudet materiaali ratkaisut), jotka pidentävät merkittävästi rakenteiden ja reittien
käyttöikää. Korjausvelkaa on kuitenkin ehtinyt kertyä paljon.
Ymmärrys luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on nopeasti kasvamassa. Luontopalvelujen
hoidossa olevat kohteet luovat merkittävän potentiaalin kansanterveyden parantamiselle ja
hyvinvointimatkailutuotteiden kehittämiselle. Luontopalvelut onkin verkottumassa laajalti terveys- ja
hyvi n voi n ti se kto ri n kanssa, mikä lisää myös uuden hanketoiminnan mahdollisuuksia. Samaan aikaan
Luontopalveluille tulee entistä enemmän toiveita tuoda osaamistaan myös lähiluontokohteille.
Historiallisen laajat EU-LIFE-hankkeet korostavat hanketoiminnan merkitystä Luontopalvelujen
luonnonsuojelutyön rahoituksen lähteenä. Näiden hankkeiden ansiosta Luontopalvelujen
verkottuminen yhteiskunnan eri sektorien kanssa on laajentunut, mikä lisää luonnonsuojelutyön
vaikuttavuutta ja eri intressien yhteensovittamista. Vastaavaa yhteensovittamista tehdään myös
Metsähallituksen sisällä, jotta valtionmaista saadaan paras mahdollinen kokonaishyöty.
Luontopalvelut osallistuu aktiivisesti myös digitalisaatiokehitykseen. Verkkopalvelujen Luontoon.fi,
Retkikartta.fi ja Erä luvat.fi suosio, ja erityisesti mobiili käyttö kasvavat koko ajan. Kohteiden maastoopastuksessa kokeillaan myös erilaisia mobiiliratkaisuja. Myös uudet tietojärjestelmät
(luonnonsuojelun ja omaisuudenhallinnan tietojärjestelmät, Erän ja muun asiakaspalvelun lupa-,
myynti- ja varausjärjestelmät) vastaavat yhteiskunnan kysyntään ja tehostavat toimintaa.
Luontopalveluilla on myös tahtotila edistää open data -mahdollisuuksia mm. luovuttamalla
aineistojaan, jotta voidaan mm. kehittää niitä hyödyntäviä luontoon ja biotalouteen liittyviä
liiketoimintamahdollisuuksia. Median murroksen ja kansalaisten mediakäyttäytymisen muutosten takia
Luontopalvelut kehittää sosiaalisen median hyödyntämistä kansalaisten osallistamiseksi ja
aktivoimiseksi.
Maakuntauudistuksen valmistelu on menossa ja uudistus otetaan käyttöön 1.1.2019. Uudistuksen
myötä E LY-keskukset lakkautetaan ja niiden ympäristövastuualueen tehtäviä siirretään
toisaalta maakunnille, toisaalta uuteen perustettavaan valtakunnalliseen virastoon (LU
Uudistuksen kaikkia vaikutuksia Luontopalveluihin on vielä vaikea ennakoida, mutta
Luontopalvelut seuraa tiiviisti uudistuksen edistymistä voidakseen kehittää omaa
toimintaansa uuteen tilanteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla.
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Liite 4
Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville (Luontopalveluille) asetetut toiminnalliset tavoitteet
ja rahoitus vuodelle 2017

Vaikuttavuustavoite 1: Lajien ja luontotyyppien suojelutaso paranee
Metsähallitus
• Parantaa suojelun kannalta tärkeiden lajien ja luontotyyppien suojelutasoa ja täydentää
tietopohjaa mm. luonto- ja lintudirektiivien raportointeja varten. Elinympäristöjen
ennallistamis- ja hoitotoimet priorisoidaan keskeisiin luontotyyppeihin ja lajeihin.
• Suuntaa asiantuntijatyötä lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarviointeihin.
• Suojelee sisävesiä ja kosteikkoja FRESHABIT LIFE-hankkeen, ja muita elinympäristöjä ja
niiden lajeja Paahde-LIFE ja Saimaannorppa-LIFE - sekä Arctic Fox Together Interreg hankkeiden avulla. Parantaa luontotyyppien ja lajien suojelua käynnistämällä uudet LIFEhankkeet liittyen kosteikkojen ja hyönteislajistoltaan arvokkaiden metsien ennallistamiseen
sekä liito-oravan suojeluun, mikäli hankkeet saavat rahoitusta.
• Valmistelee Itämeren BALANCE 2-jatkohankehakemuksen sekä rannikon luontotyyppien
aluekeskittymien suojelua tehostavan LIFE-hankehakemuksen. Osallistuu VELMU 2 ohjelmaan.
Vaikuttavuustavoite 2: Natura 2000- ja luonnonsuojelualueverkoston tila paranee.
Metsähallitus
• Jatkaa luonnonsuojelualueiden kiinteistönmuodostamista ja hoidon ja käytön suunnittelua
koskevaa kolmivuotista projektia tähän tarkoitukseen osoitetulla erillismäärärahalla.
Hoidon ja käytön suunnittelussa edetään Natura-alueiden yleissuunnittelun tulosten
pohjalta ja siinä painopisteenä ovat NATA-arvioinnit.
• Aloittaa perustettavan Hossan kansallispuiston kiinteistönmuodostamisen.
• Toteuttaa suojelualueiden paikkatietojärjestelmien jatkokehitystyöt sekä täydentää
yhdessä muun luonnonsuojeluhallinnon kanssa järjestelmien tietosisältöjä.
• Vastaa valtakunnallisen Natura-alueiden tila 2016 -yhteenvedon ja -raportin tuottamisesta.
Vaikuttavuustavoite 3: Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden erityisarvot säilyvät ja tila
paranee.
Metsähallitus
• Kunnostaa arvokasta rakennusperintöä mm. kolttakenttiä Urho Kekkosen kansallispuissa,
Onnen temppeliä Aulangon luonnonsuojelualueen englantilaisessa kartanonpuistossa ja
Kuusiston rauniolinnan vartijantorpan.
Vaikuttavuustavoite 4: Riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on
eettistä ja vastuullista
Metsähallitus
• Kehittää yhteistoimintaa Oma Riista -palvelun ja Metsähallituksen järjestelmien välillä
tavoitteena uudistaa valtion maiden metsästysasiakkaiden saalispalautejärjestelmä.
• Jatkaa yhdessä muiden kalataloustoimijoiden kanssa hanketta, jossa selvitetään uuden
kalastuslain toimeenpanossa tarvittavia tietoja ja tietojen keräämistä kalastuksesta. Lisäksi
jatkaa uuden kalastuslain vaatimien yhteisten viranomaisrekisterien tuottamista.
• Tehostaa erävalvontaa tiivistämällä viranomaisten sähköisten palvelujen yhteiskäyttöä ja
parantaa valvontaviranomaisten mahdollisuutta saada lupatietoja sähköisesti eri
toimijoiden järjestelmistä ja asiakkailta.
• Selvittää mahdollisuudet tukea Luonnonvarakeskusta suden DNA-näytteiden keräämisessä.
• Aloittaa metsäpeuran palautusistutusten valmistelun osana Metsäpeura-LIFE hankkeen
toteutusta.
• Pilotoi metsäpeuran rotupuhtaustyön toimintamalleja ja eri toimijoiden vastuita
Kainuussa aloittamalla kolmevuotisen hankkeen toteutuksen, mikäli hankkeelle
myönnetään erillisrahoitus.

A
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Vaikuttavuustavoite 5: Eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja
sillä luodaan hyvinvointia.
Metsähallitus
• Aloittaa uuden riistasuunnittelu- ja saalispalautejärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen.
• Selvittää mahdollisuudet tukea erämatkailuyrittäjyyttä valtion maiden
metsästysjärjestelyissä ja siihen liittyvät lainsäädännölliset muutostarpeet.
• Jatkaa valtion kalastonhoitomaksujen keräämistä ja tehostaa markkinointia ja sähköisiä
palveluja maksukertymän suurentamiseksi ja asiakaspohjan laajentamiseksi sekä parantaa
kalastonhoitomaksujen tilitys ja raportointikäytäntöjä.
• Osallistuu alueellisten kalatalouden yhteistyöryhmien työhön ja edistää kalatalousalueiden
toiminnan kehittämistä sekä kalastuslain toimeenpanoa.
• Osallistuu vaelluskalojen elinkierron palauttamiseksi tehtäviin hankkeisiin ja on mukana
OTVA-hankkeessa, jonka keskeisenä tavoitteena on valmistella Iijoen Raasakan
voimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalatien lupahakua ja rakentamista.
• Valmistelee valtion vesien kalaelinympäristöjen hoidon ohjelman.
Vaikuttavuustavoite 6: Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota
tuetaan aktiivisella viestinnällä.
Metsähallitus
• Parantaa perustettavan Hossan kansallispuiston palveluvarustusta ja järjestää Suomi 100 juhlapuiston avajaiset 17.6.2017. Lisäksi aloittaa Porkkalan luonnonsuojelualueelle laaditun
luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelman toteutuksen.
• Parantaa luontomatkailun edellytyksiä tiivistämällä yhteistyötä matkailu- ym. yritysten
kanssa tavoitteena alueellisen talouden vahvistaminen ja Metsähallituksen alueiden
matkailu- ja virkistyskäyttömahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen alueiden
luonnonsuojelutavoitteita vaarantamatta.
• Parantaa palveluvarustuksen kunnossapidon kustannustehokkuutta kysyntälähtöisesti ja
siirtymällä laajemmin ostopalveluihin perushuollossa, mikäli se on tuottavuuden kannalta
perusteltua. Palvelujen sijoittamisessa otetaan huomioon luonnonsuojelun aluekohtaiset
tavoitteet/kustannusvaikuttavuus.
• Ottaa käyttöön uuden palveluvarustustietojärjestelmän (PAVE).
• Aloittaa retkeilyalueita ja virkistysalueita koskevan suunnitelman/toimenpideohjelman
toteutuksen.
• Parantaa kansallispuistoissa ja keskeisillä yleisökohteilla viestintää ja markkinointia.
• Kehittää menetelmiään seurata palveluvarustuksen kunnostusvelkaa ja parantaa
raportointiaan kansallisomaisuuden hoidosta.
• Koordinoi ja toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa itsenäisyyden juhlavuoden
Luonnon päivät 2017 viestintä- ja tapahtumakokonaisuuden.
• Kehittää maastoliikennejärjestelyitä ja maastoliikenteen ohjausta sekä parantaa niiden
kustannustehokkuutta.
Ympäristöministeriön asettamat kansainvälistä toimintaa koskevat tavoitteet
Metsähallitus
• Vastaa Suomen ja Viron luonnonsuojeluyhteistyön järjestämisestä vuonna 1991
ympäristöministeriöiden välillä allekirjoitetun yhteistyösopimuksen puitteissa (enintään
18 000 €) sekä Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Latvian luonnonsuojeluviraston välillä
vuonna 2010 sovitun yhteistyösopimuksen toteuttamisesta (enintään 7 OOOC).
• Osallistuu Ramsarin kosteikkosopimuksen kansalliseen toimeenpanoon ja kansainväliseen
yhteistyöhön (enintään 9000 €) sekä Natura 2000 biogeografisen prosessin boreaalisen
alueen toimintaan (enintään 10 000 €).
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Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön asettamat muut toimintaa koskevat
tavoitteet
Metsähallitus
• Osallistuu kumppanina Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuusohjelman 2017-2019
("Yhteisiä ratkaisuja etsimässä”) toteuttamiseen.
• Hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet avoimen tiedon ja sähköisten palveluiden
lisäämiseksi.
• Osallistuu Metsähallituksen yhteisten kustannustehokkaiden prosessien kehittämiseen
Luontopalvelujen taloudellinen ja toiminnallinen erityisasema huomioon ottaen.
• Valmistautuu Pohjois-Suomen siemenhuollon rahoituksen uudelleenjärjestämiseen.

Rahoitus vuonna 2017
Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö maksavat Metsähallitukselle tämän sopimuksen
mukaisista tehtävistä seuraavasti:
Ympäristöministeriö
Maksuerät YM
I erä
Il erä
III erä
IV erä
Verä
VI erä
VII erä
Vili erä
IXerä
Xerä
XI erä
Yhteensä

Bäpäivä
15.1.2017
15.2.2017
15.3.2017
15.4.2017
15.5.2017
15.6.2017
15.7.2017
15.8.2017
15.9.2017
15.10.2017
15.11.2017

mom 35.10.52 mom 35.10.22 mom 35.10.63
3000000
2 380 600
2380600
3980600
2 380 600
3380600
2380600
2380600
2380600
2380600
2630600
29 656 000

180000

500000

180000

500000

Maa- ja metsätalousministeriö
Maksuerät MMM
I erä
Il erä
III erä
IV erä
Yhteensä

Eräpäivä
mom 30.64.50
27.1.2017
1 378 500
1.4.2017
1 378 500
1.7.2017
1 378 500
1.10.2017
1 378 500
5 514 000
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Maksut suoritetaan edellä todetuissa erissä Metsähallituksen lähettämiä ennakkolaskuja vastaan.
Mikäli valtion lisätalousarvioissa osoitetaan edellä mainittuihin määrärahoihin liittyviä
palkkaperusteisia tai niihin verrattavia lisäyksiä, ne voidaan osoittaa Metsähallituksen käyttöön ilman
erillistä sopimusta.
Tätä rahoitusta voidaan käyttää myös Metsähallituksen palvelukeskuksen ja konsernitoimintojen
tuottamiin palvelusopimuksien mukaisiin tehtäviin. Tulosohjauksessa voidaan käsitellä ja sopia myös
julkisten hallintotehtävien osallistumisesta sellaisiin konsernin kehittämishankkeisiin, joista aiheutuu
julkisille hallintotehtäville merkittävästi kustannuksia tai jotka ovat periaatteellisesti tärkeitä.
Ympäristöministeriön kansainväliseen toimintaan osoitettu määräraha (yhteensä enintään 44 000 €)
maksetaan Metsähallitukselle kunkin palvelun osalta toteutuneiden menojen mukaan kansainvälisen
yhteistyön toimintamenomäärärahasta momentilta 35010106. Määrärahan käyttö tulee laskuttaa ja
raportoida ympäristöministeriöön 9.1.2018 mennessä.
Maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksujen kannosta aiheutuvien menojen maksamiseen
osoitettu määräraha (yhteensä enintään 750 000 €) maksetaan Metsähallitukselle
toteutuneiden menojen mukaan vuoden 2017 toimintamenomäärärahasta momentilta 30.40.51.
Määrärahan laskutuksesta säädetään asetuksella 1567/2015.

