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Uusi Metsähallitus - perusasiat ennallaan

• Kolmasosa Suomen maa- ja vesipinta-alasta

• Metsähallitus hoitaa, käyttää ja kehittää valtion
omistamia alueita siten, että ne hyödyttävät
mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa

• Erilaisten toimintojen sekä ekologisen,
taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen
kestävyyden yhteensovittaminen



Uusi Metsähallitus: eteneminen päätöstasolla

• Metsähallituslaki, Eduskunta 8.4.2016

• Omistajapolitiikka, Talpo 28.10.2016

• Uusi strategia, MH hallituksen päätös 16.12.2016

• Uusi työjärjestys, MH hallituksen päätös 9.2.2017

• Politiikat, MH hallituksen päätös 28.2.2017

• Johtoryhmien nimeäminen, MH johtoryhmä 24.3.2017

• Koordinaatioryhmien nimeäminen, MH johtoryhmä 24.3.2017

• Strategian ja työjärjestyksen implementointi on käynnissä
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Uusi työjärjestys: tulosyksiköt ja konserniyksiköt*

Metsätalous Oy Kiinteistökehitys Luontopalvelut

HallitusHallitus
PääjohtajaPääjohtaja

Nuuksiokeskus Oy
Järviluonnonkeskus Oy

Jussi Kumpula Tuomas Hallenberg Timo Tanninen Jukka Bisi

Eräpalvelut

* Versio 21.9.2017



Strategian kiteytys ja linjaukset

Kiteytys:

• Olemme monipuolisen biotalouden edelläkävijä.

Linjaukset:

• Takaamme valtion maiden parhaan kestävän tuoton
yli sukupolvien.

• Lisäämme maakuntien elinvoimaa.

• Olemme vastuullisen toiminnan suunnan näyttäjä ja
pysäytämme monimuotoisuuden vähenemisen valtion
mailla.

• Toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti, hyödynnämme
digitalisaation mahdollisuudet.
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Metsähallituksen strategia suhteessa Kansalliseen
metsästrategiaan

• Olivat osaksi samanaikaisia prosesseja

• Molemmissa lähtökohtana yhtenevä toimintaympäristön arvio ja tulevaisuuskuva

• Metsähallituksen strategian pohjana myös omistajapolitiikka, joka täsmentyi rinta
rinnan strategian kanssa

Ø Tavoitteet ja toimenpiteet ovat hyvin yhteensopivia (vertailu seuraavissa dioissa)

• Alueellinen toteutus maakunnallisissa metsäneuvostoissa alan toimijoiden yhteistyönä



KANSALLINEN
METSÄSTRATEGIA 2025

MONIPUOLISTA
HYVINVOINTIA
METSÄSTÄ

MMM.FI/KMS

Lue lisää metsäalan tulevaisuudesta:

STRATEGIASTA ON HYÖTYÄ
KANSALAISILLE

METSÄNOMISTAJILLE JA
METSÄALAN
TOIMIJOILLE

• työpaikkoja
• virkistysmahdollisuuksia
• terveysvaikutuksia
• kotimaista energiaa
• monipuolisia kotimaisia tuotteita

ja palveluja
• luonnon monimuotoisuutta
• puhtaampaa ilmaa ja vettä
• metsiin liittyvää tietoa
• tuloja metsästä
• metsien arvostusta
• erilaisia raaka-aineita
• osaavia ammattilaisia
• uutta yrittäjyyttä ja liiketoimintaa

Olemme monipuolisen biotalouden
edelläkävijä.

Takaamme valtion maiden parhaan kestävän tuoton
yli sukupolvien.

Lisäämme maakuntien elinvoimaa.

Olemme vastuullisen toiminnan suunnan näyttäjä ja
pysäytämme monimuotoisuuden vähenemisen valtion
mailla.

Toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti,
hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet

Metsähallituksen strategia



KANSALLINEN

METSÄST
RATEGIA

2025

TAVOITTEET

Olemme monipuolisen biotalouden
edelläkävijä.

Takaamme valtion maiden parhaan kestävän tuoton
yli sukupolvien.

Lisäämme maakuntien elinvoimaa.

Toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti,
hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet

Metsähallituksen strategia

Olemme vastuullisen toiminnan suunnan näyttäjä ja
pysäytämme monimuotoisuuden vähenemisen valtion
mailla.



Metsähallituksen strategian mittarit
Takaamme valtion maiden parhaan kestävän tuoton yli sukupolvien

• Voitto, milj. €

• Hakkuumäärä suhteessa LVS:n kautta saatavaan suunnitteeseen

• Liikelaitoksen liiketoiminnan (emo) tulos ilman osinkotuloja

• Metsätalous Oy:n tulos

• Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tulos (pl. MT Oy)

• Luontopalvelujen kävijämäärät ja Eräpalvelujen lupamäärät

Lisäämme maakuntien elinvoimaa

• Aluetalous-/kansantalousvaikutus (koko Metsähallituksen summana vastaavasti kuin LVS-mittareissa)

• Asiakastyytyväisyydet yksiköittäin (Erä, KK, LP, MT)

Olemme vastuullisen toiminnan suunnannäyttäjä ja pysäytämme monimuotoisuuden vähenemisen valtion mailla.

• Natura 2000 -maaluontotyyppien edustavuus ja luonnontilaisuus

• Luontokohteiden säilyminen hakkuissa (säilynyt täysin tai lähes täysin)

• Mainetutkimus

Toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti, hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet

• Henkilöstötutkimus, toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti

• Digitalisaatioon perustuvien ratkaisujen käyttöönotto / tiedon avaaminen  (kpl/vuosi)

• Hallintokulujen kehitys



www.metsa.fi
www.facebook.com/metsahallitus

www.twitter.com/metsahallitus
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