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Suomen metsäsektori muutoksessa 
- mistä oikein on kyse? 

• Globalisaatio -> Suurten metsäyhtiöiden uusinvestoinnit ovat suuntautuneet 
ulkomaille -> investointiaste Suomessa alhainen 
 

• Sähköisen viestinnän voimakas kasvu -> vähentää paino- ja 
kirjoituspapereiden kulutusta Euroopassa (väh.) 1-3% /a   -> tuotantoa 
suljetaan 
 

• Viimeisen kymmenen vuoden aikana paperikapasiteettia suljettu Suomessa  
15-20% -> puunkäyttö on vähentynyt entisen kasvun sijasta 
 

• Sahauskapasiteetti ja -määrät alentuneet - 25-30 % 
 

• Ilmaston ja ympäristön tilan muutokset sekä niihin liittyvät kansainväliset 
velvoitteet 
 

• Energialähteiden muutokset -> bioenergian käytön kasvu 
 

• Metsänomistajien rakenne ja arvojen muutos 
 

• Kehittyneiden talouksien palveluvaltaistuminen -> teolliset työpaikat 
vähentyvät 



Metsiimme kertyy koko ajan lisää raaka-ainetta 
- hakkuita voitaisiin kestävästi kasvattaa 10-15 Mm3/a 

 lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2011 



Metsäteollisuuden puunkäytön kehitys 
 lähde: PTT ennuste 2012 



Metsänomistajien tavoitteet hyvin monipuolisia 
 lähde: Metla 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Metsistä saatavia hyötyjä, joita metsänomistajat pitävät melko tai erittäin tärkeinä

Tarjoaa työtuloja 19 %

Säännöllisiä tuloja kulutukseen 31 %

Suurten hankintojen rahoituslähde 33 %

Inflaatiolta suojattua varallisuutta 53 %

Perintö omaisilleni 65 %

Ulkoilumahdollisuudet 69 %

Marjastus ja sienestysmahdollisuudet 74 %

Saan kotitarvepuut 76 %

Vapaa-ajan vietto- tai asuinympäristö 76 %



Metsälainsäädännön kokonaisuudistus 

– Metsähallinnon uudistus: 

 Suomen metsäkeskus aloitti 1.1.2012 - 

 Metsähallituksesta erityisliikelaitos 2015 - 

 Tapiosta osakeyhtiö 2015- 

 Luonnonvarakeskus 2015 - (Metla + MTT + RKTL) 
 

– Metsälain uudistaminen 2014 - 
 

– Metsänhoitoyhdistyslain uudistaminen 2015 - 
 

– Bio/puuenergian käytön kasvattaminen 

 Muuttuva sähköntuotannon tuki - Petu (?) 

– Metsätuholain uudistus 2014 - 

– Puutavaranmittauslaki 2013 - 

– Flegt -puutavara-asetus 2013 - 
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Suomen metsäkeskuksen uudistaminen 

 1.1.2012 fuusioitiin 13 maakunnallista metsäkeskusta yhdeksi 
valtakunnalliseksi toimijaksi, joka toimii MMM:n ohjauksessa 

 

 Valvoo metsälakeja ja edistää metsiin perustuvia elinkeinoja 

 

 Yhteiset valtakunnalliset prosessit, yhdenmukaiset ratkaisut ja kattava 
asiakaspalvelu koko maassa - yksi organisaatio 

 

 Haasteena metsävaratietojen käytön tehostaminen ja hyödyntäminen sekä 
asiakaslähtöisen palvelun rakentaminen valtakunnalliselle organisaatiolle 
(esim. pääkaupunkiseudun metsänomistajat)  

 

 Metsään.fi -palvelun käynnistäminen 

 

 Julkisten hallintotehtävien ja liiketoimintojen eriyttäminen toteutettu - 
Metsäpalveluiden yhtiöittäminen siirtymäaikana 

 



Metsähallituksen toimintamallin muutos 

 Metsähallitusta koskevan lakimuutoksen taustalla on EU:n 
komission liikelaitos Destiaa koskenut päätös, minkä perusteella 
liikelaitosmalli ei enää soveltunut Euroopan yhteismarkkinoille 
(konkurssikelvottomuus ja veroedut).  
 

 Lisäksi halutaan kasvattaa toiminnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä valtio-
omistajan linjausten mukaisesti 
 

 Valmistelutyössä on arvioitu perusteellisesti erilaisia organisaatiomalleja: 
julkisoikeudellinen laitos, rahasto, virasto, erityisliikelaitos 
 

 Hallituksen ministerityöryhmä (Halke) valitsi 22.5.2012 organisaatiomalliksi 
erityisliikelaitoksen, jonka liiketoiminnat on siirretty tytäryhtiöihin 
(liikelaitoskonserni). Malli mahdollistaa toiminnan riittävän läpinäkyvyyden ja 
täyttää kilpailuoikeudelliset ja perustuslailliset edellytykset. 
 

 Julkisten hallintotehtävien nykyinen riippumattomuus turvataan 
(luontopalvelut) 
 

 Laki on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien.  



Metsähallituksen kehittämistä koskevat päätökset: 

 

Metsähallitus säilytetään yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena.  
 

– Erityisliikelaitos Metsähallituksen tuleva perusrakenne muodostuu 
liikelaitoskonsernista, jonka kaikki markkinoilla kilpailutilanteessa toimivat 
liiketoiminnat ovat yhtiömuodossa. 
 

– Konsernin johtaminen, kiinteistöomaisuuden hoito, strategiset 
maankäyttöasiat, julkiset hallintotehtävät (luontopalvelut) ja 
viranomaistehtävät sekä tarvittavat konsernin tukipalvelut hoidetaan 
liikelaitoksen sisällä.  
 

– Valtion maa- ja vesiomaisuus säilytetään edelleen valtion omistuksessa, eikä 
sitä siirretä tytäryhtiöille.  
 

– Liiketoiminnat maksavat liikelaitokselle markkinahintaisia 
käyttöoikeusmaksuja käyttämistään luonnonvaroista ja alueista ja tulouttavat 
laitokselle myös osingot.  
 

– Mallin perustuslainmukaisuudesta on saatu myönteiset lausunnot. TEM ja OM 
ovat antaneet myönteisen lausunnon mallin kilpailuoikeudellisesta 
toimivuudesta. 



Metsähallituksen kehittämistä koskevat päätökset: 

 

Metsähallituksen toiminnot säilyvät entisenlaisina 
 

 Metsähallitus tytäryhtiöineen toimii eduskunnan hyväksymien tavoitteiden 
pohjalta ministeriöiden ohjauksessa ja noudattaa hyväksyttyjä 
omistajapoliittisia linjauksia. 
 

 Kehittämisen perustana myös uudet omistajapoliittiset linjaukset v. 2012: 
"Liiketoimintojen kehittämisen tavoitteena on kannattavuuden 
parantaminen. Kannattamattomiksi osoittautuneista liiketoiminnoista tai 
niiden osista luovutaan." Metsähallitus keskittyy yhä selkeämmin 
ydintoimintaansa. 
 

 Maankäyttöasiat voidaan hoitaa alueellisesti hajautetusti kuten nytkin ja 
myös "Metsätalous Oy" voi hoitaa omistajan puhevaltaa sille annetuilla 
valtuuksilla.  
 

 Luonnonvarasuunnittelu hoidetaan nykyisellä tavalla alueilla - 
hyväksymismenettely liikelaitoksen hallitukselle. 
 

 Luontopalvelujen vastuut säilyvät entisenlaisina. 



Metsänhoitoyhdistyslain muutokset/periaatteet 

– Metsänhoitoyhdistykset muodostavat nykyisellään laajan palveluverkoston, joka 

tukee ja aktivoi metsänomistajia metsätalouden harjoittamisessa ja tuo puuta 

markkinoille.  
 

– Lainsäädäntömuutoksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on, että se ei vaaranna 

tämän kokonaisuuden toiminnan jatkuvuutta yhtenä osana toimijakenttää.  
 

– Tästä syystä myös tarvitaan erityislaki, eikä pelkkä yhdistyslaki riitä. 
 

– Metsänomistajien rakennemuutos on johtanut siihen, että yhä useampi ostaa 

tarvitsemansa metsätalouden palvelut. Lakimuutos omalta osaltaan tukee 

metsätalouden toimintaa yrittäjä-/yritysmäisesti. 
 

– Metsänhoitoyhdistykseen sovelletaan yhdistyslakia, jollei mhy-laista tai sen 

nojalla annetusta asetuksesta muuta johdu. 



Metsänhoitoyhdistyslain muutokset/periaatteet 

Mhy-lain uudistamisen perusperiaatteet: 

 

– Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on 
edistää metsänomistajien metsätaloutta ja heidän metsien hoidolleen 
asettamiensa muiden taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten tavoitteiden 
toteutumista sekä toimia jäsentensä edunvalvojana näissä asioissa. 

 

– Metsänhoitoyhdistyksen tehtävänä on tarjota jäsenilleen niitä palveluja, joita he 
tarvitsevat metsäomaisuutensa hoidossa ja metsätalouden harjoittamisessa, ja 
järjestää jäsentensä käytettäväksi sitä varten tarvittavaa ammattiapua. 



Metsänhoitoyhdistyslain muutokset 

Mhy-lain uudistamisen perusperiaatteet: 

 

– Metsänhoitomaksu poistuu - jäsenyys on vapaaehtoista 

 

– Metsänhoitoyhdistysten toiminnan rajoitteet poistetaan - Lainsäädäntöön ei 
toimintarajoituksia 

 

– Metsänomistajat itse päättävät mitä palveluja, ja miten mhy niitä tuottaa sekä 
päättävät myös mhy:n toimialueen rajat 

 

– Jatkossa mhy:t perivät jäseniltään jäsenmaksuja ja ne rahoittavat toimintansa 
jäsenmaksuilla ja liiketoiminnan tuotoilla 

 

– Uusi mhy-laki voimaan vuoden 2015 alusta (?) 



Luonnonvarakeskus 1.1.2015 
MTT + Metla + RKTL 

Taustalla hallitusohjelman tavoite tutkimuslaitosten uudistamisesta 

– kootaan laitokset suuremmiksi kokonaisuuksiksi 

– parannetaan tutkimuksen laatua ja yhteiskunnallista relevanssia 

 

MMM:n hallinnonalalle luodaan merkittävä tutkimuskokonaisuus: 

  Yhdistettävien laitosten 

– henkilöstö yht. n.1800 htv 

– liikevaihto yht. n. 138 milj. euroa 

– toimintaa yht. 38 paikkakunnalla (hyvä lähtökohta alueellisen 
toiminnan vahvistamiselle) 

 

Uusi laitos on henkilöstön määrällä mitaten 64 % ja liikevaihdolla mitaten 50 
% VTT:stä, joka puolestaan on kooltaan lähes puolet (liikevaihdolla 
mitaten 48 %) valtion tutkimuslaitosten volyymistä 

 

 



Miksi laitosfuusio? 

• Tarvitaan ratkaisuja biotalouden pohjaksi.  

• Luodaan kasvavia mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja tuotantotaloudelle. 

• Yhdessä saavutetaan suurempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus.  

• Helpotetaan tutkimusinfrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä. 

• Kevyempi hallinto, tiiviimpi organisaatio -> pienemmät yleiskustannukset, 
parempi tuottavuus. 

• Parannetaan toiminnan laatua soveltamalla eri laitoksista parhaita 
käytäntöjä. 

• Substanssi- ja menetelmäosaaminen laajenee, yhteistyö tehostuu. 

• Uudelleen muodostettavat tutkimustiimit synnyttävät uutta luovuutta ja 
toimivat aiempaa tehokkaammin. 

• Osaamisen kehittäminen tehostuu. 

• Luodaan houkutteleva yhteistyökumppani ja kilpailukykyinen työnantaja. 

• Laajennetaan kansainvälistä vaikuttavuutta ja rahoituspohjaa. 

• Luodaan uusia mahdollisuuksia alueelliseen vaikuttamiseen ja maaseudun 
elinvoimaisuuden edistämiseen. 



Tutkimuksen osaamiskeskukset ja niiden osaamisalueet 

Seuranta ja 
arviointi

Eläinkanta-arviot 
ja seurannat
Metsävarat, VMI
Menetelmien 
kehittäminen
Maa- ja 
metsäympäristön 
tila
KHK laskenta
VPD, MSD

Biotalouden 
tilastot
Kala- ja 
riistatalouden 
tilastot
Maataloustilastot
Metsätaloustilastot 
Biotalouden 
ympäristövaikutus-
ten tilastot
Tilastomenetelmät 
ja -tietopalvelu

Uusiutuvat 
luonnonva-

rat
Puuntuottaminen
Kotieläintuotanto
Puutarhatuotanto
Eläinkantojen 
kestävä 
hyödyntäminen
Peltoviljely
Turkistarhaus
Kalastus ja 
kalankasvatus
Maaperätutkimus

Biotuotteet 
ja tuotanto-
menetelmät
Kuitu- ja 
puutuotteet
Ruoka
Energia
Biomateriaalit ja 
kemikaalit
Valintajalostus 
(metsä, kasvi, 
eläin, kala)
Bio- ja 
geeniteknologia
Korjuu-, pyydys-
ym. teknologiat
Tuotanto-

teknologia

Bioliiketoi-
minta

Toimintaympäristön 
kehitys
Yrittäjyys ja 
yritystoiminta
(palveluyrittäminen)
Yritystalous, 
johtaminen ja 
yritysanalytiikka
Uudet 
liiketoimintamallit
Innovaatiot
Organisaatioiden 
toimintamallit
Markkinat



 

 

 

 Kiitos mielenkiinnosta 
 

juha.ojala@mmm.fi 

 
 


