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Läänin metsälautakunnista  

Suomen metsäkeskukseksi  

1920 1940 1960 1980 2000 

1922 Metsien  

1. valtakunnallinen 

inventointi  

 

 

 

 

 

 

1928 Metsän 

hävittämisen kieltä-

vä yksityismetsälaki, 

metsänparannuslaki 

1946 Laki 

metsänviljelyn 

edistämisestä 

1968 Metsän- 

hoitolautakunnat 

piirimetsä- 

lautakunniksi 

1987 Piirimetsälauta-

kunnat ja 

keskusmetsä-

lautakuntien metsän-

parannuspiirit yhdisty-

vät metsälautakunniksi 

 

1993 Puun myyntitu-

lojen verotus (metsä-

verolainsäädäntö) 

 

 

 

 

1996 Metsälautakun-

nista maakunnan 

metsäkeskuksia 

 

1997 Uusi Metsälaki 

 

1998 Kansallinen 

metsäohjelma 2010 

 

1999 FFCS-sertifiointi 

käynnistyy 

 

2012 Laki Suomen 

metsäkeskuksesta 

 

 

 

 

 

 

2012 Metsätieto-

järjestelmälaki 

1917 Läänin 

metsänhoitolauta-

kunnat perustetaan 
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Suomen metsäkeskus -polku 

2009 

• Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke, Medor; seminaari helmikuu, 
työryhmät touko-joulukuu 

› Työryhmät: kilpailutyöryhmä (metsäpalvelumarkkinoiden rakenne), 
organisaatiotyöryhmä, tutkimustiedon siirto 

› Ohjausryhmän raportti 19.12.2009: muodostetaan yksi valtakunnallinen 
metsäkeskus, johon liitetään toimintoja  Tapiosta; liiketoiminta eriytetään 

2010 

• Lakivalmistelu; lausunnot kesä, valmis syksy 

• MMM nimittämä ohjausryhmä marraskuu 

2011 

• Lain eduskuntakäsittely helmikuu 

• Laki Suomen metsäkeskuksesta 6.5.2011 

• Ohjausryhmä & Metsäkeskus 2012 –projekti 

2012 

• 1.1. laki Suomen metsäkeskuksesta voimaan – Suomen metsäkeskus käynnistää 
toimintansa 

• 30.6. (viim.) julkisen vallan käyttö uuden lain mukaiseksi 

• 31.12. Metsäkeskuksen tase jaettu JPY:n ja MPY:n kesken 

• Strategian valmistelu ja jalkauttaminen 

2013!! 
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Mikä muuttuu? 



Mikä muuttuu? 
• Kaikki! 

› Organisaatioiden työnjako → Metsäkeskus valtion metsäpolitiikan toteuttaja → 
organisaatioiden roolit selvät asiakkaille 

› Metsäkeskuksen asema → yksi valtakunnallinen, vahvistuu → asiakkaiden 
käyttöön yksi valtakunnallinen metsäalan vaikuttaja 

› Alueyksiköt → vaikuttavuus, valtakunnallinen tuki → Metsäkeskuksen painoarvo 
asiakkaiden käyttöön maakunnissa 

› Omistajaohjaus → johtokunnan kautta, MMM:n resursseja strategiseen 
kehittämiseen → asiakkaille pitkäjänteistä ja rationaalista metsäpolitiikkaa 

› Metsäkeskuksen johto → yksi valtakunnallinen johtokunta → asiakkailla valtaa 
Metsäkeskuksen ohjauksessa 

› Toiminnan ohjaus ja organisaatio → valtakunnalliset prosessit, asiakaslähtöisyys → 
asiakkaille yhdenmukainen toiminta 

› Kehittäminen → lyhyt päätöksentekoketju, prosessien välinen yhteistyö → asiakkaille 
entistä nopeammin entistä parempia palveluja 

› Toimenkuvat, oma työ → sekatoimenkuvia, alueyksiköiden välinen yhteistyö, 
asiakaspalvelu → asiakasta palvellaan myös asuinpaikkakunnallaan 

› Toiminnan painopiste → metsällisten elinkeinojen edistäminen → metsänomistaja ja 
metsäalan toimija kohdataan asiakkaana 

› Metsäpalvelumarkkinoiden rakenne → avoimuutta, kilpailua → uusia palvelujen 
tarjoajia, uusia, parempia ja edullisempia tuotteita asiakkaille 
 

Suurin muutos on ajattelutapa –  
Metsäkeskus uudistetaan asiakkaiden takia 

 
 





KMO 2015 strategiset päämäärät 

• Metsiin perustuvan liiketoiminnan kilpailukyky 

• Metsätalouden kannattavuus 

• Monimuotoisuus (Metso-ohjelma), ympäristöhyödyt ja 
hyvinvointivaikutukset 

Laki Suomen metsäkeskuksesta 

• Metsäkeskuksen tehtävänä on  

› metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen,  

› metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja  

› metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. 

Tulossopimus MMM / Metsäkeskus 

Hallitusohjelma 



7.2.2013 10 7.2.2013 

MMM 

Metsäkeskus 
JULKISET PALVELUT 

JOHTO- 
KUNTA 

SISÄINEN 
TARKASTAJA 

13 
ALUETTA 

KESKUS- 
YKSIKKÖ 

Metsäkeskus 
METSÄPALVELUT 

ALUE-
NEUVOTTELU-

KUNTA 

ALUEELLINEN 
METSÄ-

NEUVOSTO 
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Julkiset palvelut / metsäprosessit 
• Asiakkuuspalvelut 

› Metsään.fi 

› läpileikkaava 

• Metsätietopalvelut 

› Metsävaratiedon keruu ja jalostus 

• Rahoitus- ja tarkastuspalvelut 

› Metsälakien toimeenpano, ml. Metsätietolaki; metsälakien omavalvonta (!)  

› Lakimuutokset – esitykset, lausunnot, metsälakien tulevaisuus (!) 

› Tarkastustiedon jalostus ja hyödyntäminen 

• Metsäalan edistämispalvelut  

› Kansallinen ja alueelliset metsäohjelmat!! 

› Luonnonhoito 

› Koulutus & neuvonta 

› Metsäalan kehityshankkeet, esim. puun käyttö, vesiensuojelu 

› Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus 

› Lakimuutokset; työryhmät ja lausunnot  
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Metsäkeskuksen strategia 

• Missio:  

› Metsäala kasvuun  
• Visio:  

› Metsäalan suunnannäyttäjä ja kokoava voima  
• Arvot:  

› Aloitteellisuus 

› Yhdessä tekeminen 

› Merkityksellisyys 

› Vastuullisuus 

› Kehittyminen 

 

Asiakkaat – Henkilöstö – Kumppanit - Yhteiskunta 
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Metsävaratieto ja Metsään.fi 

• Maailman suurin (?) yksityismetsien metsävaratietokanta 8 M ha 

• Metsään.fi-sähköinen asiointipalvelu 

› Metsänomistajille marraskuussa 

› Mukana myös luontokohteet 

› Kuvioluettelo tammikuussa 

› Asiointilupa ja ilmakuva helmikuussa 

› Tulo- ja menoarviot huhtikuussa 

› Toimijapalvelu marraskuu 
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Metsään.fi-ekosysteemi (12/2013-) 

• Käytössä milloin ja missä tahansa 

• Metsänomistajalle: 

› Tietoa metsästään, puusta, luontokohteista, euroista – tietoisia päätöksiä! 

› Yhteys kaikkiin palveluntarjoajiin 

› Helppo asiointi toimijoiden kanssa 

• Palveluntarjoajille ja puunostajille: 

› Ehtymätön tietolähde – mm. metsävaratietoja, metsänomistajien yhteystietoja ja  työkohteita 

› Helppo yhteydenpito asiakkaisiin ja kumppaneihin 

› Alusta omille palveluille 

• On kilpailuetu 

• Avaa ja kehittää metsäpalvelumarkkinoita: lisää kilpailua ja metsäalan yrittäjyyttä, 

parantaa metsänhoidon palveluja – parantaa metsäalan kilpailukykyä 

• Tehdään yhdessä 

• Näyttää suunnan ja kokoaa metsäalan! 

 

 
 

7.2.2013 
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Muuta 

• Uusi metsälaki 

› Tarpeellinen, aika ajanut vanhan ohi  

› Muutosehdotusten vaikutusten arviointiraportti 17.12. 

› Metsänomistajan päätösvalta, luonnon monimuotoisuus, puun käyttö 

• Uusi metsänhoitoyhdistyslaki 

› Tarpeellinen, aika ajanut vanhan ohi  

› Medor-hanke 2009 – kilpailuneutraliteetti  

› Hallitusohjelma 2011 

• Emme ole muuttamassa vain Metsäkeskusta – tärkein haaste on 

muuttaa koko toimiala! 

7.2.2013 



7.2.2013 16 

Kokemuksia metsäkeskusten 

yhdistämisestä 
• Maakunnissa ja eri alueiden toimintatavoissa on eroja 

• Metsäkeskuksessa on valtavasti osaamista – miten parhaalla mahdollisella 

tavalla yhdistämme ja hyödynnämme yksilöiden, alueiden ja prosessien 

kyvyt ja taidot 

• Näkemys valtakunnallisen organisaation eduista on vahvistunut, ja 

vahvistuu, päivä päivältä 

• Kommunikointi, kommunikointi, kommunikointi  

• Metsäala haluaa menestyä jatkossakin! 

• Todellisiin ongelmiin löydetään ratkaisut – kuviteltuihin ongelmiin ei 

ole ratkaisuja 

 
7.2.2013 
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Suomen metsäkeskus 

7.2.2013 

Metsäalan 

suunnannäyttäjä 

ja kokoava 

voima 

Asiakkaat 

Henkilöstö 

Kumppanit 

Yhteiskunta 
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Kiitos 

Johtaja Ari Eini 

puh. 040 822 6445 

ari.eini@metsakeskus.fi 

www.metsäkeskus.fi 
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Suomen metsäkeskus 

JULKISET PALVELUT 

 


