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Toimintakertomus

Metsähallitus-konsernin hallituksen toimintakertomus
tilikaudelta 15.4.-31.12.2016
Uusi metsähallituslaki astui voimaan 15.4.2016. Lain voimaantulon myötä vanha liikelaitos lakkasi olemasta 14.4.2016
ja uuden lain mukainen Metsähallitus-liikelaitos aloitti toimintansa 15.4.2016. Uudistuksesta aiheutuvan
rakennemuutoksen takia tilinpäätöksessä ei esitetä vertailutietoja edelliseen vuoteen.
Perustetun Metsätalous Oy:n tilikausi oli sama kuin liikelaitoksen. Kaikki muut tytäryhtiöt antavat tilinpäätöksensä
tilikaudelta 1.1.-31.12. Konsernitilinpäätökseen nämä tytäryhtiöt on yhdistelty ajanjaksolta 15.4. - 31.12.2016.

Laista johtuvat keskeiset muutokset
Uuden metsähallituslain mukaisen Metsähallitus-liikelaitoksen hallinnassa on valtion maa- ja vesiomaisuus, joka
edustaa noin kolmasosaa Suomen pinta-alasta. Sen omistajaohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.
Julkisissa tehtävissään Metsähallitus on myös ympäristöministeriön tulosohjauksessa.
Liikelaitos harjoittaa markkinaehtoista liiketoimintaa tytäryhtiöissään. Liikelaitos ja tytäryhtiöt muodostavat
Metsähallitus-konsernin. Kiinteistökehitys ja julkiset hallintotehtävät (JHT) sekä konsernitoiminnot on organisoitu
osaksi liikelaitosta. Myös konsernitoiminnot ja yhteiset palveluyksiköt ovat osa liikelaitosta. Julkiset hallintotehtävät
on liikelaitoksen sisällä erillinen yksikkö.
Liiketoiminnan yhtiöittämisellä on tarkoitus varmistaa kilpailuneutraliteetti. Metsätalous-liiketoiminta yhtiöitettiin
Metsähallitus Metsätalous Oy:ksi. Yhtiö ei omista metsiä. Sillä on käyttöoikeuskorvausta vastaan oikeus harjoittaa
metsätaloutta valtion talous- ja monikäyttömetsissä. Metsähallituksen kiinteistökehitystä harjoittava Laatumaa jatkaa
osana liikelaitosta. Laatumaa vastaa kiinteistöjen vuokrauksesta, kehittämisestä, myynneistä ja ostoista.
Metsähallituksen hallinnassa olevat valtion maa- ja vesialueet muodostavat kokonaisuuden, jota on
tarkoituksenmukaista hoitaa yhdessä organisaatiossa. Myös Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät liittyvät valtion
maa- ja vesiomaisuuden hallintaan. Kansallispuistot, erämaa-alueet ja muut luonnonsuojelualueet pysyivät
organisaatiouudistuksessa julkisten hallintotehtävien yksikön vastuulla. Erätalouden ja erätalousjohtajan asema
julkisten hallintotehtävien osana vahvistui.
Hallituksen asema liikelaitoksen johtamisessa vahvistui organisaatiouudistuksessa. Hallituksen tehtävänä on ohjata ja
valvoa Metsähallituksen toimintaa sekä huolehtia Metsähallituksen strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi uuden metsähallituslain mukaisesti luonnonvaroja koskevat
suunnitelmat on nostettu hallituksen hyväksyttäväksi. Maankäyttöä koskevien tavoitteiden yhteensovittaminen
korostuu hallitustyöskentelyssä aikaisempaa enemmän.
Metsähallituksen johtaminen konsernina korostui. Yhteensovittaminen korostuu kaikkien yksiköiden toiminnan
ohjauksessa. Ydintoimintaa tukevat tehtävät järjestelmineen toteutetaan konsernitasoisesti. Tällä tavoitellaan
toiminnan tehokkuutta ja laatua.
Eduskunta vahvisti uuden liikelaitoksen aloittavan taseen. Liikelaitoksen taseen oma pääoma koostuu
peruspääomasta ja muusta omasta pääomasta.
Peruspääomaan kuuluvalla omaisuudella harjoitetaan liiketoimintaa. Sen suuruus on 2 601,5 miljoonaa euroa.
Muu oma pääoma on jaettu kahteen osaan. Julkisia hallintotehtäviä varten Metsähallituksen hallinnassa on valtion
omistamia luonnonsuojelualueita ja erämaa-alueita, muita suojelutarkoitukseen osoitettuja tai hankittuja alueita sekä
muuta julkisten hallintotehtävien hoidon kannalta tarpeellista omaisuutta. Tämä omaisuus on yhteensä 977,0
miljoonaa euroa ja se kuuluu Metsähallituksen muuhun omaan pääomaan. Muuhun omaan pääomaan kuuluvat lisäksi
maa- ja vesialueet, joita ei ole suojeltu ja joita ei hyödynnetä taloudellisesti. Ne on merkitty liikelaitoksen muuhun
omaan pääomaan 224,8 miljoonan euron arvolla. Tähän muun pääoman osaan kuuluvat muun muassa yleiset
vesialueet.
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Aloittavassa taseessa omaisuus arvostettiin uudelleen. Liiketoiminnan käytössä oleva maa- ja vesiomaisuus eli
peruspääoma arvostettiin käypään arvoon. Käypään hintaan arvostaminen nosti maa- ja vesialueiden arvoa 90,1
miljoonalla eurolla. Liiketoiminnan käytössä olevalle peruspääomalle valtio asettaa tuottovaateen. Tuottovaateen
perusteella määrittyy vuosittainen tuloutustavoite. Tuloutus maksetaan liiketoiminnan voitosta.
Julkisia hallintotehtäviä varten käytössä oleva muuhun omaan pääomaan sisältyvä omaisuus siirtyi uudelle
liikelaitokselle kirjanpitoarvolla.
Uudelle Metsätalous-yhtiölle siirtyi apporttina metsätaloustoiminnan käyttöpääoma yhteensä 78,3 miljoonaa euroa.
Siihen liittyvät erät arvostettiin kirjanpitoarvoon. Uuden yhtiön omavaraisuusaste oli perustamisvaiheessa 50
prosenttia.
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Toiminta tilikaudella 15.4.-31.12. 2016
Talouspoliittinen ministerivaliokunta vahvisti 25.10. maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön
valmistelemat Metsähallitusta koskevat omistajapoliittiset linjaukset vuosille 2016-2020.
Linjaukset korostavat Metsähallituksen tehtävää hoitaa hallinnassaan olevaa maa- ja vesiomaisuutta yhtenä
kokonaisuutena valtion kiinteistöstrategian mukaan. Alueiden käyttö suunnitellaan luonnonvarasuunnitelmien mukaan
tavoitteena mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen kokonaishyöty ja kustannustehokkuus. Metsähallituksen yhteisiä
prosesseja ja järjestelmiä johdetaan ja kehitetään kustannustehokkaina järjestelminä.
Liiketoiminnan tulostavoite säilyy vaativana. Linjausten mukaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti on tarkoitus nostaa
4,6 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä vastaa uudella taserakenteella noin 120 miljoonan euron
tuloutustavoitetta. Tavoite edellyttää Metsähallituksen liiketoiminnan kannattavuuden parantamista ja kestävien
hakkuumahdollisuuksien hyödyntämistä.
Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö ovat tärkeä osa Metsähallituksen toimintaa. Liiketoiminnassa
yhteiskunnallisten velvoitteiden taso säilytetään korkeana. Tällä hetkellä noin 530 000 hehtaaria Metsähallituksen
talousmetsistä on eriasteisten käyttörajoitusten piirissä luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja porotalouden
tarpeiden vuoksi. Myös Metsähallituksen kiinteistöliiketoiminnassa otetaan huomioon yhteiskunnallinen
kokonaishyöty ja luodaan edellytyksiä yritysten liiketoiminnalle.
Julkisten hallintotehtävien yksikkö vastaa Suomen luonnonsuojelualueverkoston hoidosta ja käytöstä
Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion alueilla sekä yksityisillä luonnonsuojelualueilla yhteistyössä niiden
omistajien ja ELY-keskusten kanssa. Julkisten hallintotehtävien yksikkö vastaa myös metsästys-, kalastus- ja
maastoliikenneasioista, valtion kalastonhoitomaksun keräämisestä, tuottaa yhteiskunnallisia luonto- ja
retkeilypalveluja sekä hoitaa sille osoitettuja lajisuojelun tehtäviä kaikilla valtion mailla ja vesillä.
Omistajapoliittiset linjaukset pyrkivät parantamaan Luontopalvelujen tuottavuutta, ja lisäämään niiden vaikuttavuutta.
Luontotyyppien suojelutasoa parannetaan Luontopalvelujen käytössä olevilla alueilla. Matkailu-, virkistys- ja
erätalouskäyttöä kehitetään kysyntälähtöisesti siten, että alueiden hyvinvointivaikutukset kasvavat ja yrittäjille luodaan
liiketoimintamahdollisuuksia.
Hallitus vahvisti Metsähallituksen strategian vuosille 2017-2020 omistajapoliittisten linjausten pohjalta.
Strategian keskeiset linjaukset kuvaavat uuden Metsähallituksen tahtotilan: Takaamme valtion maiden parhaan tuoton
yli sukupolvien; Lisäämme maakuntien elinvoimaa; Olemme vastuullisen toiminnan suunnannäyttäjä ja pysäytämme
monimuotoisuuden vähenemisen valtion mailla; Toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti, hyödynnämme digitalisaation
mahdollisuudet.
Tilikauden aikana Metsähallituksen tuottamien palvelujen kysyntää vahvisti yleinen taloustilanne, jossa oli nähtävissä
piristymistä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Matkailun kasvu ja kiinnostus luonnossa liikkumiseen näkyivät sekä
luonto- ja eräpalvelujen kysynnän kasvuna, että kiinteistökehityksessä.
Lakiuudistus ja sen toimeenpano eivät vaikuttaneet Metsähallituksen palvelujen kysyntään ja palvelutarjontaan.
Konsernin liikevaihto oli 246,4 miljoonaa euroa ja tulos oli 55,9 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 13,3
miljoonaa euroa ja niistä kiinteän omaisuuden luovutusvoitot 10, 3 miljoonaa euroa. Julkisiin hallintotehtäviin saatu
rahoitus valtion talousarvioista oli 33,8 miljoonaa euroa. Tilikaudella henkilötyövuosikertymä oli 1 027, joista
liikelaitoksen osuus oli 497 henkilötyövuotta.
Liikelaitoksen taseeseen sisältyy muun oman pääoman erä, yhteensä 224,8 miljoonaa euroa, joka ei ole julkisten
hallintotehtävien käytössä. Tähän tase-erään ei kohdistu tuottovaadetta. Omaisuuserään ei kohdistunut tuottoja tai
kuluja tilikauden aikana.
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Liiketoiminnan kehitys
Konsernin liiketoiminta koostuu tytäryhtiöistä ja liikelaitoksen kiinteistökehitysyksikkö Laatumaan liiketoiminnasta.
Liikevaihto

238,2 milj. €

Liikevoitto

64,4 milj. €

Osuus liikevaihdosta

27 %

Tulos

57,1 milj. €

Tuloutus valtiolle

116,7 milj. €

Sijoitetun pääoman tuotto

2,4 %

Investoinnit liikevaihdosta

5%

Omavaraisuusaste

97 %

Liiketoiminnan henkilötyövuodet

639

Tulos ja tase

Metsähallitus-konsernin liiketoiminnan tulos oli 57,1
miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 238,2 miljoonaa euroa. Se koostui pääasiassa puunmyynnistä ja vuokratuotoista.
Metsätaloudesta kertynyt liikevaihto oli 218,5 miljoonaa euroa, loppuosa koostui vuokratuotosta, siemen ja
taimimyynnistä sekä maa-ainesten myynnistä. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 16,2 miljoonaa euroa. Tästä
omaisuuden myyntituottoa oli 10,3 miljoonaa euroa.
Kuluissa suurin erä oli ulkopuoliset palvelut, yhteensä 106,6 miljoonaa euroa. Se koostui lähinnä metsäpalvelu- ja
kuljetusyrityksille maksetuista palveluista. Nämä kulut olivat suoraan yhteydessä hakkuumääriin.
Henkilöstökulut olivat 41,6 miljoonaa euroa, ja niihin sisältyi 9,6 miljoonan euron lisäeläkemaksu. Se maksettiin
Metsätalouden yhtiöittämisen yhteydessä henkilökunnan eläkevastuiden siirtyessä valtion järjestelmästä yksityiseen
vakuutusyhtiöön. Lisäksi henkilöstömenoihin sisältyi 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen erä.
Poistot olivat 2,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan käytössä olevasta omaisuudesta on pääosa maa- ja vesialueita,
joista ei tehdä poistoja. Tehdyt poistot liittyivät lähinnä rakennuksiin, metsäautoteihin, kiinteistöjen kehittämiseen ja
tietojärjestelmiin.
Liiketoiminnan muut kulut olivat 29,2 miljoonaa euroa. Muihin kuluihin sisältyy 8,5 miljoonan euron kulu liittyen
kartellioikeudenkäyntiin. Helsingin käräjäoikeus antoi ratkaisunsa raakapuukartelliasiassa kesäkuussa. Käräjäoikeus
hylkäsi Metsähallituksen kannevaatimukset ja tuomitsi Metsähallituksen korvaamaan vastapuolen
oikeudenkäyntikulut. Asian käsittely jatkuu ylemmissä oikeusasteissa.
Joulukuussa hallitus päätti taimiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn käynnistämisestä. Liiketoiminta on ollut
tappiollista usean vuoden ajan. Liikelaitos alaskirjasi antamansa pääomalainan arvon varovaisuusperiaatteella.
Konsernissa tehtiin 3 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelyyn liittyen.
Liiketoiminnan kustannustehokkuutta on kehitetty määrätietoisesti. Henkilöstökulut ilman kertaluonteisia eriä olivat
tilikaudella 31,0 miljoonaa euroa ja 13 prosenttia liikevaihdosta. Muut kulut ilman kertaluonteista oikeudenkäyntiin
liittyvää erää olivat 20,7 miljoonaa euroa, ja niiden osuus liikevaihdosta oli 8,6 prosenttia.
Liiketoiminnan taseen loppusumma oli 3 017,0 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksen liiketoiminnan osuus oli 2 997,5
miljoonaa euroa. Liiketoiminta vastaanotti tilikauden aikana maa-alueita valtiolta hallinnansiirtoina ja valtionperintöinä
yhteensä 1,1 miljoonan euron arvosta.
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Liiketoiminnan investoinnit ja kiinteän omaisuuden myynnit
Liiketoiminnan investoinnit olivat yhteensä 6,9 miljoonaa euroa, ja ne katettiin tulorahoituksella. Suurimmat
investoinnit liittyivät kiinteistökehitykseen.
Tilikauden alusta lukien metsäautoteiden rakentamismenoja ei enää käsitellä investointeina. Metsätalous Oy:n
vastuulla on rakentaa ja ylläpitää toimintaansa tarvitsemat metsäautotiet. Yhtiö rakentaa tiet valtion maalle. Sillä ei ole
omistusoikeutta teihin. Teiden rakentamismenot käsitellään muina pitkävaikutteisina menoina, ja ne jaksotetaan 10
vuodelle. Tilikaudella metsäautoteiden rakentamis- ja peruskorjausmenot olivat 5,1 miljoonaa euroa.
Kiinteän omaisuuden myynnistä saatu luovutushinta oli yhteensä 7,7 miljoonaa euroa. Myynneistä kirjattiin 4,5
miljoonaa euroa luovutusvoittoa. Luovutustappioita kertyi 13,8 tuhatta euroa.
Tiedot kiinteän omaisuuden luovutusten lukumäärästä, luovutushinnoista, - voitoista ja - tappioista 15.431.12.2016
Liiketoiminta

lkm

Kirjanpitoarvo

Luovutushinta

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Myynnit, maa- ja vesial.

427

1 156 304,22

5 518 532,18

4 376 054,96

13 827,00

5

13 510,64

134 018,00

120 507,36

0,00

94

2 020 890,83

2 020 890,83

0,00

0,00

7

4 002,56

4 002,56

0,00

0,00

533

3 194 708,25

7 677 443,57

4 496 562,32

13 827,00

Myynnit, rakennukset
Maankäyttömuutos-jht:lle
Muu, maa-al.
Yhteensä

Rahoitus
Uuden lain myötä konsernin liiketoiminnan rahoitusta on mahdollista hoitaa ns. konsernipankkiperiaatteella.
Liikelaitos ja yhtiöt voivat lainata toisilleen rahaa markkinaehdoin. Kilpailuneutraliteettisyistä liikelaitos ei voi taata
tytäryhtiöidensä lainoja. Nämä takausjärjestelyt purettiin tilikauden alussa.
Liikelaitoksella ja tytäryhtiöillä ei ole pitkäaikaista lainaa. Liikelaitos antoi Fin Forelia Oy:lle 5 miljoonan euron lainan
pääomalainaehdoin. Leasing-vastuut olivat tilikauden lopussa 4,6 miljoonaa euroa ja ne liittyivät lähinnä ajoneuvo- ja
ICT-kalustoon.
Likviditeetin turvaamiseksi liikelaitoksella on 20 miljoonan euron komittoitu lainasopimus sekä 50 miljoonan euron
yritystodistusohjelma. Osalla tytäryhtiöistä on luottolimiittitilit.
Metsähallitus ei harjoita sijoitustoimintaa. Kassaylijäämä sijoitetaan hallituksen hyväksymän rahoitusohjeen mukaan.
Liiketoiminnan rahavirta oli 35,9 miljoonaa euroa. Investointeihin käytettiin 6,9 miljoonaa euroa. Omaisuuden myynti
13,9 miljoonalla eurolla vahvisti rahavirtaa.
Tilikauden aikana maksettiin tuloutusta valtiolle 106,7 miljoonaa euroa vuoden 2015 tuloksesta ja 10 miljoonaa euroa
tilikaudelta 1.1.-14.4.2016. Rahoituksen rahavirta on 60,0 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Konsernin rahavarat tilikauden alussa olivat 33,8 miljoonaa euroa ja tilikauden lopussa 3,1 miljoonaa euroa. Tilikauden
lopussa konsernilla oli lyhytaikaista korollista lainaa 59,9 miljoonaa euroa.

Tuloskehitys liiketoiminnoittain
Liikelaitoksen liiketoiminnan tulos oli 51,0 miljoonaa euroa. Sen suurin tulolähde oli Metsätalous-yhtiön maksama
57 miljoonan euron käyttöoikeuskorvaus valtion metsien käytöstä.
Laatumaa harjoittaa kiinteistökehitysliiketoimintaa. Laatumaa vastaa kiinteistöjen vuokrauksesta, kehittämisestä,
myynneistä ja ostoista. Laatumaan tulos oli 21,7 miljoonaa euroa.
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Konsernitoiminnot ja yhteiset palvelut ovat osa liiketoiminta emoa. Konsernin yhtiöille ja yksiköille tuottamien
palvelujen tuotot olivat yhteensä 10,5 miljoonaa euroa.
Metsähallitus Metsätalous Oy hoitaa valtion monikäyttö- eli talousmetsiä sekä korjaa ja myy puuta.
Metsähallituksen metsätaloudessa otetaan entiseen tapaan huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset, kuten luonnon
monimuotoisuus, virkistyskäyttö, työllisyyden edistäminen sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon vaatimukset.
Yhtiön liikevaihto oli 219,4 miljoonaa euroa ja tulos oli 3,2 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminta käynnistyi tulosmielessä
haasteelliseen aikaan, eli juuri kun kevään puuntoimitukset oli tehty ja edessä oli kesän hiljainen myyntikausi
metsähoitotöihin liittyvine kuluineen. Tulokseen sisältyy kertaluonteisia yhtiöittämiseen liittyviä eläkekuluja 9,6
miljoonaa euroa sekä 1,2 miljoonaa euroa muita yhtiöittämiseen liittyviä eriä.
Yhtiön tase koostuu lähinnä käyttöpääomaeristä, ja sen loppusumma oli 71,5 miljoonaa euroa. Yhtiön
omavaraisuusaste oli 75,5 prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 6,0 prosenttia.
Metsätalous Oy:n ensimmäinen tilikausi oli 15.4.-31.12. 2016. Yhtiön erillistilinpäätös on tehty tältä kaudelta.
Metsähallituksen muut tytäryhtiöt laativat erillistilinpäätöksensä tilikaudelta 1.1.-31.12. 2016. Näiden tytäryhtiöiden
tulokset on yhdistelty konsernin tulokseen liikelaitoksen tilikauden mukaan eli kaudelta 15.4.-31.12. 2016.
Siemen Forelia Oy tuottaa ja kauppaa jalostettuja metsäpuiden siemeniä. Lisäksi yhtiö tuottaa siementen
karistuspalveluja ja muita siementen käsittelyyn liittyviä palveluja. Yhtiöllä on siemenviljelmiä eri puolella maata ja se
on verkottunut toimintansa kehittämiseksi tutkimuslaitosten ja asiakkaidensa kanssa. Yhtiön tulos tilikaudelta 15.4.31.12. oli 163 tuhatta euroa. Koko vuoden tulos oli 360 tuhatta euroa.
MH-Kivi Oy on Metsähallituksen omistama tytäryhtiö, joka harjoittaa maa-ainesliiketoimintaa. Metsähallitus on
myynyt pääosan maa-ainesliiketoiminnastaan vuonna 2013. Kaupan osapuolten välinen riita-asia on käsitelty
välimiesoikeudessa helmikuussa 2016. Välimiesoikeus hyväksyi MH-Kiven ja Metsähallituksen vaatimukset.
Vastapuoli on nostanut kanteen välimiesoikeuden päätöksen kumoamiseksi. Asian käsittely on kesken. Riita-asian
osapuoli, joka on yhtiön suurin asiakas, on hakeutunut yrityssaneeraukseen, ja MH-Kivi Oy kirjasi luottotappioksi
kaikki saatavansa tältä. Tämän seurauksena yhtiön tulos kaudelta 15.4.-31.12. 2016 painui tappiolliseksi ja oli 323
tuhatta euroa. Yhtiön koko vuoden tulos oli 288 tuhatta euroa tappiollinen.
Fin Forelia Oy tuottaa metsäpuiden taimia. Yhtiön toiminta on ollut tappiollista viime vuosina. Toimiala on kärsinyt
ylituotannosta. Leikatun tuotantomäärän ja biotalouden kasvun ansiosta tulevaisuuden markkinaodotukset ovat
valoisammat. Kertomusvuoden aikana yhtiön tuotantokapasiteetin päätetyt leikkaukset toteutuivat ja toiminta keskittyi
kolmelle tarhalle. Yhtiön tulos tilikaudelta 15.4.-31.12. oli 895 tuhatta euroa. Yhtiön koko vuoden tulos oli 121 tuhatta
euroa tappiollinen.
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Tuloskehityksen arviointi ja vertailukelpoinen tulos kalenterivuodelta 2016
15.4.2016 toteutettu uuden Metsähallituslain mukainen rakenne ja siihen liittyvät kertaluonteiset erät sekä poikkeava
tilikausi eivät mahdollista suoraan tulosten vertailua edellisiin tilikausiin.
Liikelaitos on laatinut tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-14.4.2016. Vertailukelpoinen tulos 2016 on laadittu yhdistämällä
vuoden 2016 kaksi tilikautta ja huomioimalla rakennemuutoksesta johtuvat kulut.
Tuloslaskelma, liiketoiminta
Milj.euroa

vuosi 2016

vuosi 2015

332,9

337,2

26,4

28,5

162,5

164,1

52,7

46,2

3,8

3,9

37,3

32,9

LIIKEVOITTO

103,3

116,2

Liiketulos %

31%

34%

6,5

8,8

93,7

107,9

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO

Vuoden 2016 tulokseen sisältyy uuden Metsähallituslain mukaisen rakennemuutoksen toteuttamiseen liittyvät kulut
konsernissa yhteensä 11,7 miljoonaa euroa, joista henkilöstön lisäeläkekulun osuus oli 9,6 miljoonaa euroa.
Vuoden 2016 tuloksessa on lisäksi kertaluonteisia eriä yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. Näihin sisältyy muun muassa
vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaus raakapuun myyntiin liittyvässä kartellioikeudenkäynnissä sekä
yritysjärjestelyyn liittyvä varaus. Rakennemuutoskuluilla ja kertaluonteisilla erillä oikaistu toiminnallinen liiketulos oli
127,6 miljoonaa euroa.
Vuoden 2015 tuloksessa kertaluonteisten erien tulosta alentava vaikutus oli 5,6 miljoonaa euroa. Kertaluonteisilla
erillä oikaistu toiminnallinen tulos vuodelta 2015 oli 121,8 miljoonaa euroa. Toiminnallista liiketulosta tarkasteltaessa
tulosparannus vuodesta 2015 vuoteen 2016 oli 4,8 prosenttia.
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Liiketoiminnalle asetetut tavoitteet
Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulos- ja tuloutustavoite tilikaudelle 15.4-31.12.
2016 ja tavoitteiden toteutuminen.

Eduskunnan asettamat tavoitteet
Eduskunta asetti vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä Metsähallituksen liiketoiminnalle
seuraavat tavoitteet ajanjaksolle 15.4.-31.12. 2016.
1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut tavoitteet
Metsähallitus on ottanut huomioon liiketoiminnassaan ja tytäryhtiöitä ohjatessaan Metsähallitusta koskevan
lainsäädännön mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.
Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisen vaikutus liiketoiminnan suoraan tulokseen oli 56,1
miljoonaa euroa kalenterivuoden 2016 aikana (55,6 miljoonaa euroa vuonna 2015).
Metsähallitus julkistaa osana tilinpäätöstään seurantaraportin Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Raportissa
esitellään tarkemmin näiden vastuiden sisältöä, mittaamista, seurantaa ja saatuja hyötyjä.
2. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten määrä
Toteutuneet investoinnit olivat 6,9 miljoonaa euroa ja alittivat eduskunnan asettaman 20 miljoonan euron
enimmäismäärän. Investointisitoumuksia oli yhteensä 5,9 miljoonaa euroa eduskunnan asettamasta 20 miljoonan
euron enimmäismäärästä.
3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä
Eduskunnan asettama enimmäismäärä lainanotolle oli 80 miljoonaa euroa. Metsähallituksella ei ole pitkäaikaista
lainaa. Metsähallituksella on likviditeetin turvaamista varten 20 miljoonan euron komittoitu luottosopimus ja 50
miljoonan euron yritystodistusohjelma. Tilikauden päättyessä Metsähallituksen liiketoiminnalla oli lyhytaikaista
korollista velkaa 59,9 miljoonaa euroa.
4. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä
Metsähallituksella oli toimintaansa varten konsernin ulkopuolisille annettuja vakuuksia 0,7 miljoonan euron arvosta.
Eduskunnan myöntämä valtuus oli 2,5 miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet ja niiden toteutuminen
Edellä esitettyjen tavoitteiden lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on asettanut Metsähallituksen liiketoiminnalle
ajanjaksolle 15.4.-31.12.2016 seuraavat palvelu- ja muut tavoitteet.
Tavoitteet perustuivat Metsähallitusta koskeviin omistajapoliittisiin linjauksiin, jotka oli vahvistettu 31.1.2012.
1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet
Etelä-Suomen luonnonvarasuunnittelu käynnistettiin kesällä 2016. Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maaja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Siinä luodaan yhdessä sidosryhmien kanssa EteläSuomen valtion maiden ja vesien käyttöä ohjaava ja uusia mahdollisuuksia hyödyntävä suunnitelma vuosiksi 20172022. Tavoitteena on, että erilaisia käyttötarpeita yhteen sovittamalla luonnonvarasuunnittelulla saavutetaan
yhteiskunnalle mahdollisimman hyvä kokonaishyöty. Suunnitelma valmistuu keväällä 2017.
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Valtio maiden monikäyttöratkaisu suojelee ja lisää luonnon monimuotoisuutta myös suojelualueiden ulkopuolella,
monikäyttömetsissä. Metsähallituksen monikäyttömetsissä monimuotoisuutta turvaa noin 80 000 luontokohdetta ja
noin 40 000 uhanalaisten lajien esiintymää. Luontokohteiden huomioon ottaminen ja niiden ominaispiirteiden
säilyttäminen on onnistunut erinomaisesti kaikissa seuratuissa työlajeissa. Uudistusalojen luontokohteiden pintaalasta 98,6 prosentilla kohteen ominaispiirteet olivat säilyneet.
Säästöpuilla on tärkeä merkitys monille lahopuusta riippuvaisille eliölajeille. Uudistushakkuin käsitellylle hehtaarille
jätettiin Metsähallituksen ympäristöoppaan tavoitteiden mukaisia säästöpuita keskimäärin 11,7 kappaletta. Tulos
täyttää Metsähallituksen tavoitetason 10 kpl/ha.
Metsäsertifioinnin vaatimusten mukaisia säästöpuita jätettiin 21 kpl/ha eli selvästi enemmän kuin sertifioinnin vaatimat
10 kpl/ha.
Erityishakkuiden osuus uudistushakkuuluonteisista hakkuista vuonna 2016 oli 12,7 prosenttia. Erityishakkuiden
määrää voi pitää metsien virkistyskäytön kannalta tarkoituksenmukaisena. Metsähallitus tekee tiivistä yhteistyötä
porotalouden kanssa. Kaikki hakkuu-, maanmuokkaus -ja tienrakennussuunnitelmat sekä matkailureittisopimukset on
lähetetty paliskuntiin, tarvittaessa niistä on neuvoteltu ja muutoksia tehty. Säännölliset yhteistyöneuvottelut on pidetty
sekä Paliskuntain yhdistyksen että paliskuntien kanssa. Saadun palautteen mukaan yhteistyö paliskuntien ja
Metsähallituksen välillä on toiminut sovitusti.
Metsähallituksen toiminta saamelaisten kotiseutualueella on ollut luonnonvarasuunnitelman mukaista.
Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja saamelaisalueen paliskuntien välistä sopimusta
yhteistyömenettelyistä ja poronhoidon huomioonottamisesta on noudatettu. Juutuan-Tuulispään virkistysmetsään on
laadittu erityisaluesuunnitelmaa yhteistyössä paikallisten alueen käyttäjien sekä saamelaiskäräjien asettaman Akwé:
Kon -työryhmän kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana.
Metsähallituksen yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottaminen alensi laskennallisesti liikevoittoa
arviolta 56,1 miljoonaa euroa (55,6 miljoonaa euroa vuonna 2015).
Luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden ja saamelaiskulttuurin huomioon ottamiseksi
metsätaloutta rajoitettiin 524 000 (15,0 %) tuottovaateen alaisella metsämaa-hehtaarilla (2015: 528 000 ha ja 15,1 %).
Kokonaan talouskäytön ulkopuolella oli 285 000 hehtaaria (8,2 %) ja rajoitetun käytön piirissä oli 239 000 hehtaaria
(6,8 %). Nämä tekijät alensivat laskennallisesti Metsähallituksen liikevoittoa 50,7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi
muut porotalouteen ja saamelaiskulttuuriin liittyvät tekijät, työllisyyden edistäminen ja suunnittelukustannusten lisäys
alensivat liikevoittoa yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.
2. Liiketoiminnan tulos ja tuloutustavoite tilikaudelle 15.4.-31.12.2016
Metsähallituksen liiketoiminnan tulos oli 57,1 miljoonaa euroa. Tulos jäi asetetusta tavoitteesta, joka oli 63,7
miljoonaa euroa. Liikelaitoksen liiketoiminnan tulos oli 51,0 miljoonaa euroa.
Sijoitetun pääoman tuotto liikelaitoksen peruspääomalle oli 2,4 prosenttia. Asetettu tunnusluku oli 3,5 prosenttia ja se
alittui. Tämä tunnusluku ei ole vertailukelpoinen aiemmin 12 kuukauden tilikaudelta esitettyjen tunnuslukujen kanssa.
Ministeriö asetti 86 miljoonan euron tuloutustavoitteen kauden tuloksesta ja kertyneistä voittovaroista maksettavaksi
vuoden 2017 aikana. Lopullisen päätöksen tuloutuksesta tekee eduskunta tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Liiketoiminnan kertyneet voittovarat liikelaitoksen taseessa olivat tilikauden lopussa 89,0 miljoonaa euroa, josta
tilikauden voitto oli 51,0 miljoonaa euroa. Voittovarat mahdollistavat asetetun tuloutuksen maksamisen.
Pitkän aikavälin tavoitteeksi ministeriö on asettanut liiketoimintojen kannattavuuden parantamisen. Metsätalous Oy ja
Siemen Forelia Oy tekivät voitollisen tuloksen tilikaudella. Fin Forelian ja MH-Kivi Oy:n toiminnalliset tulokset olivat
positiivisia, mutta Fin Forelian saneeraus ja MH-Kiven pitkäaikaiset riita-asiat veivät kokonaistuloksen tappiolle.
Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2016 12 kuukauden vertailukelpoinen kannattavuus säilyi vuoden 2015 tasolla.
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Julkiset hallintotehtävät
Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä vastaa julkisten hallintotehtävien yksikkö. Julkiset hallintotehtävät on osa
liikelaitosta.
Julkisista hallintotehtävistä laaditaan erillinen tilinpäätös konsernin tilinpäätöksen osana. Ohjaavat ministeriöt asettivat
julkisille hallintotehtäville tavoitteet koko talousarviovuodelle 2016. Erillistilinpäätös on laadittu koko vuodelta 1.1.31.12.2016.
Konsernin ja liikelaitoksen tilinpäätökseen on yhdistelty julkisten hallintotehtävien liikekirjanpidon mukaiset tiedot
ajalta 15.4.-31.12.2016.
Tuloslaskelma, julkiset hallintotehtävät
Milj.euroa

15.4.-31.12.2016

Liikevaihto

9,0

Muut tuotot

2,3

Materiaalit ja palvelut

6,9

Henkilöstökulut

19,8

Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketulos

1,3
18,2
-34,8

Valtion talousarvioista muuhun
toimintaan saatu rahoitus

33,8

Tilikauden tulos

-0,9

Liikevaihto koostuu julkisten hallintotehtävien maksullisen toiminnan tuotoista. Enin osa tuotoista tulee kalastus- ja
eräluvista. Valtion talousarvioista saatu rahoitus oli 33,8 miljoonaa euroa.
Julkisten hallintotehtävien käytössä olevien maa- ja vesialueiden arvo taseessa oli 941,6 miljoonaa euroa. Rakennetun
omaisuuden arvo oli 19,9 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden rakennukset ja
palveluvarusteet sekä kulttuuriperintökohteilla sijaitsevat rakennukset. Julkisten hallintotehtävien muu oma pääoma
lisääntyi tilikauden aikana. Hallinnansiirrot kasvattivat tasetta 13,5 miljoonalla eurolla.
Julkisten hallintotehtävien rahoitus hoidetaan erillisenä konsernin muusta rahoituksesta. Toiminnan rahavirta oli
tilikauden aikana 6,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Rahavarat tilikauden alussa olivat 14,2 miljoonaa euroa ja
tilikauden lopussa 7,8 miljoonaa euroa.
Metsähallitus omistaa julkisten hallintotehtävien hoitamista varten kaksi tytäryhtiöitä. Näiden yhtiöiden tulokset on
huomioitu konsernitilinpäätöksessä ajalta 15.4.-31.12. Nuuksiokeskus Oy:n tulos tilikaudelta oli 503 tuhatta euroa
tappiollinen ja koko vuoden tappio oli 327 tuhatta euroa. Kiinteistöosakeyhtiö Järviluonnonkeskuksella ei ollut
toimintaa tilikaudella.
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Metsähallituksen henkilöstö
Henkilötyövuodet
Liiketoiminta, htv

15.4.-31.12. 2016

Laatumaa

33,0

Konsernitoiminnot

31,7

Yhteiset palvelut

43,5

Metsätalous Oy

470,5

Fin Forelia Oy

49,6

MH Kivi Oy

1,4

Siemen Forelia Oy

8,9

Yhteensä

638,6

Luontopalvelut

388,5

Konserni yhteensä

1 027,0

Kertomuskaudella konsernissa tehtiin yhteensä 1 027 henkilötyövuotta. Tilikauden alussa liikelaitoksen metsätalousyksikön henkilöstö siirtyi kokonaan uuden yhtiön palvelukseen. Metsätalous Oy onkin konsernin suurin työllistäjä.
Tilikaudella sen henkilötyövuosikertymä oli 470,5 henkilötyövuotta. Tästä toimihenkilöiden osuus oli 208,2 ja
työntekijöiden 262,3 henkilötyövuotta.
Liikelaitoksen liiketoiminnassa tehtiin yhteensä 108,2 henkilötyövuotta ja liikelaitoksen luontopalveluissa 388,5
henkilötyövuotta. Liikelaitoksen henkilötyövuosimäärä oli yhteensä 496,7. Konsernin maksamat palkat ja palkkiot
olivat yhteensä 42,3 miljoonaa euroa. Tästä emo liikelaitoksen osuus oli 22,5 miljoonaa euroa. Konsernilla ei ole
työntekijöitä ulkomailla.
Metsähallituksen koko henkilökunta on ollut tulospalkkiojärjestelmässä vuodesta 2008 alkaen. Tulospalkkion kriteerit
liittyvät taloudellisen tuloksen sekä toiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviin tavoitteisiin. Palkkion
enimmäismäärä on 8 prosenttia palkkasummasta. Kertomusvuodelta ei kertynyt maksettavaa tulospalkkioita.
Metsähallitus toteutti syksyllä henkilöstötutkimuksen. Hyvinä asioina todettiin, että naisten ja miesten kohtelu
koetaan tasa-arvoisena, työturvallisuudesta huolehditaan kiitettävästi ja lähiesimiestyötä arvostetaan. Henkilöstön
innostus ja energisyys vaikuttavat koko organisaation suorituskykyyn, ja tätä viretasoa tutkittiin tunnemittarin avulla.
Asteikolla 1-5 Metsähallituksen viretila on 3,86 eli hyvä. Vire syntyy tehtävien vastuualueiden selkeydestä,
arvostuksen kokemisesta työyhteisöissä, vaikutusmahdollisuuksista työssä sekä uuden oppimisesta. Työhyvinvointia
uhkaaviksi tekijöiksi henkilöstö mainitsi lisääntyvän kiireen ja tunteen työajan riittämättömyydestä.
Joulukuussa käynnistyi uuden strategian jalkauttaminen ja uuden Metsähallituksen arvojen määrittäminen
osallistamalla henkilöstö uudistamistyöhön.

Hallinto ja johto
Metsähallitukselle 26.3.2015 nimitetty hallitus toimi uuden Metsähallituksen hallituksena 15.4.-30.5.2016 välisenä
aikana. Hallituksen puheenjohtajana toimi Arto Tiitinen ja varapuheenjohtajana Kai Kaatra. Hallituksen jäseninä olivat
Anne Ilola, Janne Seurujärvi, Tuija Soanjärvi ja Helena Säteri sekä henkilöstöstä valittuna Pertti Itkonen.
26.5.2016 valtioneuvosto nimitti Metsähallitukselle ensimmäisen hallituksen uuden lainsäädännön mukaisesti ajalle
1.6.2016-31.3.2019.
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Hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Timo Laitinen. Varapuheenjohtajaksi nimitettiin Kai Kaatra ja jäseniksi
Johanna Ikäheimo, Simo Rundgren, Tuija Soanjärvi, Liisa Tyrväinen, Helena Säteri sekä henkilöstöstä valittuna Pertti
Itkonen.
Liikelaitoksen tilintarkastajana on KHT-yhteisö KPMG vastuullisena tarkastajana Jorma Nurkkala KHT, JHT ja LeifErik Forsberg KHT, JHT.
Metsähallituksen pääjohtajana toimi Esa Härmälä 31.8.asti. Pentti Hyttinen nimitettiin pääjohtajaksi 1.9. alkaen.
Metsähallituksen johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Jussi Kumpula Metsätalous Oy,
liiketoimintajohtaja Tuomas Hallenberg, luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen 31.8 asti ja 1.9 alkaen Timo Tanninen,
erätalousjohtaja Jukka Bisi, talousjohtaja Kirsti Lehtovaara, viestintäjohtaja Juha Mäkinen, lakiasianjohtaja Susanna
Oikarinen sekä henkilöstö- ja kehitysjohtaja Tapio Pouta.
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat kaudella yhteensä 347 515 euroa.
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Metsähallituksen hallinointi- ja ohjausjärjestelmä
Metsähallitus julkaisee verkkosivuillaan Metsähallituksen hallituksen hyväksymän kuvauksen noudattamastaan
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Kuvauksessa esitetään muun muassa Metsähallituksen oikeudellinen asema,
konsernin perusrakenne, omistajaohjaus, julkisten hallintotehtävien ohjaus, hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä,
palkitseminen, sisäinen valvonta, tilintarkastus ja ulkopuolinen tarkastustoiminta sekä tiedottaminen.

Vastuullisuus
Metsähallitus laatii erillisen yhteiskuntavastuukertomuksen osana vuosikertomusta.

Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit
Metsähallituksen riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, lakisääteisten
tehtävien täyttäminen ja toiminnan jatkuvuus. Metsähallituksen suhtautuminen riskinottoon on maltillinen. Riskien
merkittävyyttä arvioidaan tapahtuman todennäköisyyden ja vaikutuksen yhdistelmänä. Riskit jaotellaan strategisiin,
operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Riskejä hallitaan määritetyn riskienhallintaprosessin avulla.
Riskienhallintaprosessin lähtökohta on asetettujen tavoitteiden ja oman aseman arviointi. Riskit liittyvät olemassa
oleviin tavoitteisiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
Metsähallituksen hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja arvioi muutostarpeet vuosittain. Hallitus saa vuosittain
tilannekatsauksen Metsähallituksen riskeistä ja niiden hallinnasta. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta
riskienhallinnan valvonnassa. Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu riskienhallinnasta. Riskejä hallitaan siellä, missä
ne syntyvät. Tulosyksiköiden ja tytäryhtiöiden johtajat vastaavat yksikkönsä/yhtiönsä riskienhallinnasta. Talousjohtaja
vastaa riskienhallintaprosessista ja riskienhallinnan ohjauksesta. Metsähallituksen riskienhallintapäällikkö vastaa
riskienhallinnan koordinoinnista, kehittämisestä, ohjeistuksesta ja raportointimalleista sekä organisaation
riskienhallinnan tukemisesta.
Metsähallituksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä riskejä ovat puun ja kiinteistöjen hintojen sekä
menekin kehitys, metsätalouskäytössä olevien maa-alueiden määrän ja laadun säilyminen asetettavien tavoitteiden
edellyttämällä tasolla sekä Luontopalvelujen tehtävien ja rahoituksen tasapaino. Tuulivoimahankkeiden
lupamenettelyjen vaatima aika voi hidastaa hankkeiden etenemistä. Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen
tuloksellisuus sekä maineen säilyminen hyvänä vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Metsähallituksen toiminnan
arvostus, sekä virkistys- ja suojelutyön että metsätalouden osalta, vaikuttaa myös toimintaedellytyksiin.
Operatiiviseen toimintaan mahdollisesti vaikuttavia riskejä ovat lisäksi luonnonolosuhteet ja tietojärjestelmien
toimintaan liittyvät epävarmuudet. Käynnissä olevien kehityshankkeiden onnistuminen vaikuttaa tavoitteiden
saavuttamiseen.
Metsähallitus hallinnoi noin kolmasosaa Suomen pinta-alasta. Metsähallitus ylläpitää tietoa pilaantuneisiin maihin
liittyvistä riskeistään. Lainsäädännön mukaan riskit on luokiteltu ensisijaisiin ja toissijaisiin vastuisiin.
Metsähallituksella on pääosin toissijainen vastuu. Pilaantuneita maita koskeva selvitys päivitetään säännöllisesti.
Tuorein selvitys tehtiin vuoden 2016 aikana.
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Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen
Metsähallituksen ja konsernin alkuvuoden 2017 toiminta on ollut suunnitelman mukainen. Helmikuun alusta lukien
Metsähallituksen henkilöstöjohtajana aloitti KTM Terhi Vires. Vires on johtoryhmän jäsen.

Näkymät ja omistajan asettamat tavoitteet vuodelle 2017
Valtiontalouden näkymät vaikuttavat Metsähallitus-konsernin toimintaan monin tavoin.
Omistaja on asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja toimintatavoitteet sekä tulos- ja tuloutustavoitteet
vuodelle 2017 uusien omistajapoliittisten linjausten perusteella. Tavoitteissa painottuvat liiketoiminnan kannattavuus ja
yleiset yhteiskunnalliset hyödyt.
Asetettu tulostavoite liiketoimintakonsernille on 100,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 4,0 prosentin tuottoa sijoitetulle
peruspääomalle. Alustava tuloutustavoite vuoden 2017 liikelaitoksen liiketoiminnan tuloksesta on 94,9 miljoonaa
euroa.
Liiketoiminnan tuloskehitys on paljolti riippuvainen puun kysynnän ja hinnan kehittymisestä. Toisen keskeisen
liiketoiminta-alueen kiinteistöliiketoiminnan kysyntänäkymät ovat haasteelliset ja kaavoitus- ja muut lupaprosessit
voivat viivyttää hankkeita.
Julkisten hallintotehtävien tavoitteet perustuvat ohjaavien ministeriöiden kanssa tehtyihin tulossopimuksiin.
Tulossopimuksissa painottuvat pääosin samat teemat kuin vuonna 2016. Hossan kansallispuisto avataan kesäkuussa
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä
Metsähallitus liikelaitoksen voittovarat ovat 88 091 436,53 euroa, josta tilikauden voitto oli
50 089 516,01 euroa.
Liikelaitoksen liiketoiminnan voittovarat olivat 89 001 931,90 euroa, josta tilikauden voitto oli
51 000 911,48 euroa.
Liikelaitoksen julkisten hallintotehtävien voittovarat olivat negatiiviset 910 495,47 euroa, mikä johtui kokonaan
tilikauden tappiosta.
Hallitus esittää, että julkisten hallintotehtävien tappio 910 495,47 euroa kirjataan vähentämään liikelaitoksen julkisten
hallintotehtävien muun oman pääoman määrää, ja että liiketoiminnan tuloksesta tuloutetaan ministeriön asettaman
alustavan tulostavoitteen mukaan 86 000 000,00 euroa ja loput 3 001 931,90 euroa merkitään liiketoiminnan
kertyneiden voittovarojen tilille.
Hallitus esittää, että tuloutus maksetaan ministeriön vahvistaman suunnitelman mukaan, joka perustuu
Metsähallituksen liiketoiminnan kassavirtaan.
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Toimintakertomus

Julkisten hallintotehtävien toimintakertomus
Toimintakertomus löytyy
Tilinpäätös/Julkiset hallintotehtävät -osiosta.
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