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1 Johdon katsaus  

1.1 Toimintaympäristön muutokset 

Metsähallituksen luontopalvelujen toiminta pohjautuu lainsäädännön ohella Kansainväliseen 
luonnon monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen (CBD) ja sen suojelualuetyöohjelmaan 
sekä EU:n biodiversiteettistrategiaan, direktiiveihin (Luontodirektiivi, Lintudirektiivi, Vesipuitedi-
rektiivi ja Meristrategiapuitedirektiivi) ja Natura 2000 -verkostoon liittyviin velvoitteisiin sekä 
Itämeren Suojelun Toimintaohjelmaan (HELCOM BSAP).  

Valtioneuvosto hyväksyi luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian 
”Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi” periaatepäätöksellä joulukuussa 2012. Keväällä 2013 hy-
väksyttiin toimintaohjelma sen toteuttamiseksi. Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon mo-
nimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Luontopalveluilla ja sen hoita-
milla suojelualueilla on siinä merkittävä rooli. Strategia korostaa luontoasioiden valtavirtaistamis-
ta ja uusien toimijoiden saamista mukaan luonnon puolesta tehtävään työhön. Erityistä huomiota 
kiinnitetään luonnonvarojen kestävään käyttöön, kuten metsien sekä riista- ja kalakantojen kestä-
vään käyttöön ja suojelualueiden matkailu- ja virkistyskäytön kestävyyteen.  

Ympäristöministeriön toimeksiannosta luontopalvelut teki vuoden 2013 aikana selvitykset Teijon, 
Etelä-Konneveden, Olvassuon ja Käsivarren kansallispuistojen perustamisedellytyksistä suojelu-
aluejärjestelmän täydentämiseksi. Luonnontieteellisten perusteiden lisäksi työssä otettiin huo-
mioon erityisesti paikallisten tahojen näkemykset kansallispuistojen perustamisen vaikutuksista. 

Vuotta 2013 leimasi huoli taloustilanteesta. Kansallispuistojen kävijämäärät kuitenkin kasvoivat 
runsaalla kahdeksalla prosentilla. Ulkomaisten matkailijoiden määrät olivat Suomessa voimak-
kaassa kasvussa. Tutkimusten mukaan varsinkin luonto ja kansallispuistot sekä kalastus ja sienes-
tys kiinnostavat mm. venäläisiä matkailijoita, kunhan palveluverkostot saadaan kuntoon yhteis-
työssä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.  

Luontopalvelujen näkyvyys ja yhteistyö pääkaupunkiseudulla lisääntyivät nopeasti. Kesän kyn-
nyksellä Nuuksiossa avattu Suomen luontokeskus Haltia saavutti suosiota niin kansalaisten kuin 
ulkomaisten matkailijoiden ja arvovieraidenkin käyntikohteena. Puurakenteisen, palkitun Haltian 
luontokoulutoiminta oli vilkasta, ja se täytti merkittävän aukon pääkaupunkiseudun palveluissa. 

Valtion kiinteistöstrategian mukaisia toimenpiteitä valmisteltiin ministeriöiden asettamissa työ-
ryhmissä. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kunnostamisen ja hoidon suunnittelu aloitettiin. Tavoit-
teena on turvata kulttuuri- ja luontoarvojen säilyminen puolustusvoimien käytössä olleiden saar-
ten avautuessa yleisölle vuonna 2016. Valtion sisäisiin hallinnansiirtoihin valmistauduttiin myös 
selvittämällä Saaristomerellä puolustusvoimien käytöstä vapautuvan Örön saaren kulttuurihisto-
riallisia arvoja. Luontopalvelujen hoitoon päätettiin siirtää rauniolinnoja ja muita muinaisjäännök-
siä Museovirastolta sekä Helsingin edustan saarten rakennukset ja rakenteet Senaattikiinteistöiltä 
(siirrot toteutuivat vuoden 2014 alussa). Valtion strategisen kulttuurihistoriallisen omaisuuden 
hoidon rahoituksen järjestäminen on lähivuosien suuria haasteita. 

Metsähallituksen rakenteen uudistamista koskevan lainsäädännön valmisteltu eteni ministeriöve-
toisen työryhmän työnä, johon luontopalvelut osallistui.  
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1.2 Toiminnan tuloksellisuus ja sen kehitys  

Luontopalvelujen rahoituksesta ja tavoitteista sovitaan ohjaavien ministeriöiden ja Metsähallituk-
sen välisissä tulossopimuksissa.  

Vuodelle 2013 asetetut tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta paikkatietojärjestelmien kehittä-
mistä. Seuraavaan on koottu tärkeimmät tulokset:  

 Suomen luontokeskus Haltia: Rakennuksen valmistuminen sekä luontokeskuksen saama 
myönteinen julkisuus ja suuri käyntimäärä. 

 Kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden ja luontokeskusten käynnit: Käyntimäärät 
kasvoivat 9 % (yht. 3,6 milj käyntiä v. 2013), opastettujen asiakkaiden määrä kasvoi 75 % 
(runsaat 100 000 asiakasta v. 2013). 

 Eräluvat.fi-verkkosivusto: Metsästys- ja kalastuspalvelujen esittelyä, markkinointia ja 
lupien myyntiä palvelevan sivuston avaaminen vuoden alussa ja siitä saatu hyvä palaute.  

 Verkkopalvelujen käyttö: Luontoon.fi- ja Retkikartta.fi-verkkopalvelut kasvattivat edel-
leen käyntimääriään ja ylittivät kävijätavoitteet.  

 Kulttuurihistoriallinen kiinteistövarallisuus: Metsähallituksen hallinnassa oleva kult-
tuurihistoriallinen kiinteistövarallisuus pl. muinaisjäännökset arvotettiin valtion kiinteistö-
strategian mukaisesti strategiseen ja ei-strategiseen kiinteistövarallisuuteen.  

 Suojelualueiden säädösvalmistelu: Valmistelutyöt tehtiin noin 180 alueesta.  

 Kansallispuistojen perustaminen: Neljän uuden kansallispuiston perustamisedellytyksiä 
koskevat selvitykset valmistuivat joulukuussa. 

 ”Norppa-LIFE” hanke: Saimaannorpan suojelun kannalta merkittävä hanke sai myöntei-
sen rahoituspäätöksen ja se käynnistettiin syksyllä. Viisivuotisen hankkeen kustannusarvio 
on noin 5,2 miljoonaa euroa. 

Poikkeamat: 

 Uudet paikkatietojärjestelmät: Ns. SALTI-hankkeen viiden tietojärjestelmän sekä lajis-
toseurantojen ja -kartoitusten tietojärjestelmän toteutustyö ja käyttöönotto viivästyivät 
edelleen pitkälti järjestelmätoimittajista johtuvista syistä. Neljän järjestelmän käyttöönotto 
tapahtuu alkuvuodesta 2014.  Kahden järjestelmän toteutustyö alkuperäisen toimittajan 
kanssa keskeytyi ja valmistelut uuden toimittajan valitsemiseksi aloitettiin.   
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2 Vaikuttavuus 

Suomen luontokeskus Haltian avaaminen asemoi Metsähallituksen luontopalvelut osana ympäris-
töhallintoa sekä kansallispuistot uudella tavalla osaksi pääkaupunkiseutua. Haltia on myös esi-
merkki ekologisesta rakentamisesta, ja se on avannut uusia mahdollisuuksia luontoon liittyvään 
kansainväliseen mediaviestintään. Haltiassa oli lähes 95 000 käyntiä kahdeksan aukiolokuukauden 
aikana. Kansallispuistoja kuvaavan postimerkkisarjan neljäntenä merkkinä ilmestyi Nuuksion 
kansallispuiston postimerkki toukokuussa. Nuuksion postimerkki on ensimmäinen suomalainen 
multimedia-postimerkki.  

Metsähallituksen asiantuntijat osallistuivat merkittävällä panoksella EU:lle tehtävien luonto- ja 
lintudirektiivien raporttien valmisteluun, jossa Metsähallituksen paikkatietojärjestelmien tiedoilla 
oli avainrooli. Uusi ”Ojitettujen soiden ennallistamisopas” (Aapala, Similä & Penttinen 2013) 
julkaistiin. Se on koko maailman mittakaavassa soiden ennallistamisen kärkiteos. 

Suomen suojelualueiden luokittelu uudistetaan vastaamaan Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
(IUCN) uutta luokitusta. Luontopalvelujen yhteistyössä ympäristöministeriön ja kansallisen 
IUCN-komitean kanssa valmistelema asiakirja ”IUCN:n suojelualueluokituksen soveltaminen 
Suomessa” hyväksyttiin perusteellisen sidosryhmäkäsittelyn jälkeen syksyllä. Asiakirjaan kirjatut 
periaatteet luovat pohjan valtionmaiden luonnonsuojelualueiden ja muiden IUCN:n suojelu-
aluemääritelmän täyttävien kohteiden luokittelulle. Perustettujen suojelualueiden luokittelu aloi-
tettiin loppuvuodesta 2013 ja viedään päätökseen alkuvuodesta 2014. Luokittelutiedot saatetaan 
tiedoksi sidosryhmille ja toimitetaan tietojärjestelmiin kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. 
Suomi on ensimmäisiä maita Euroopassa, jossa on laadittu suojelualueiden luokittelulle kansalli-
set periaatteet ja pantu ne käytäntöön. Luokittelun periaatteita myös yhtenäistettiin pohjoismaiden 
kesken osana Barentsin alueen suojelualueyhteistyötä. 

Eräluvat-palvelukokonaisuuden avaaminen vuoden alussa selkiytti Metsähallituksen roolia eräta-
louden kentässä. Metsästystä ja kalastusta harrastavien kansalaisten on nyt helppo löytää halua-
mansa eränkäyntimahdollisuudet. Samaan aikaan aloitettiin hanke, jossa selvitetään valtion maita 
hyödyntävien eräasiakkaiden liikkumista, rahan käyttöä ja harrastuksen hyvinvointivaikutuksia. 

Metsähallituksen erävalvonnan merkitys laillisuuden ja luvallisuuden valvonnassa on kasvanut 
etenkin laajoilla asumattomilla alueilla. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa tiivistyi entises-
tään mm. Rovaniemellä pidetyn erävalvontaseminaarin ja muiden yhteistyötapaamisten ansiosta. 
Metsähallitus on henkilötyövuosilla mitattuna eniten erävalvontaa tekevä viranomainen.  Vuoden 
aikana onnistuttiin viranomaisten yhteistyöllä paljastamaan useita törkeitä metsästysrikoksia. Tä-
mä on näkynyt myös julkisuudessa käydyssä keskustelussa siten, että juuri mikään taho ei enää 
kiistä suurpetojen salametsästystä. 

Kansallispuistojen ja valtion retkeilyalueiden virkistys- ja matkailukäytön tuottamat paikallista-
loudelliset vaikutukset kasvoivat johtuen lisääntyneistä käyntimääristä.  Kansallispuistojen kävi-
jöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat 115,5 miljoonaa euroa (kasvua 
5,5 %) ja 1 484 henkilötyövuotta (5 %). Valtion retkeilyalueiden kävijöiden rahankäytön koko-
naistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat 15,4 miljoonaa euroa ja 199 henkilötyövuotta.  

Asiakastyytyväisyys säilyi edelleen hyvänä 4,3 asteikolla 1–5. Asiakastyytyväisyyttä seurataan 
säännöllisesti luontokeskuksissa. Lisäksi luontokeskuksissa ja kansallispuistoissa tehdään 5–10 
vuoden välein laajempi kävijätutkimus, jossa saadaan tieto myös asiakastyytyväisyydestä. Vuonna 
2013 tutkimukset tehtiin Pyhä-Luoston, Syötteen, Liminganlahden ja Hämeen luontokeskuksissa, 
Hautajärven luontotalossa Oulangalla, Kauhanevan–Pohjankankaan, Lauhanvuoren, Kurjenrah-
kan, Repoveden ja Patvinsuon kansallispuistoissa sekä Kevon luonnonpuistossa.  
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Yhteistyö Rikosseuraamusviraston kanssa laajeni uusille kohteille. Avolaitosvankien kokonais-
työmäärä oli peräti 45 henkilötyövuotta. Vapaaehtoisina työskenteli lähes 2 400 henkilöä mm. 
talkooleireillä ja lajisuojelun tehtävissä. 

Metsähallituksen hallinnassa olevan valtion strategisen kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuu-
den määritystyössä luotiin uusia työkaluja kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden määrittä-
miseen ja hoitoon yhteistyössä Museoviraston kanssa. Kiinteistöjen hoidon laatukriteerien avulla 
kohteiden hoidolle asetettiin tavoitteet ja laskettiin ensimmäistä kertaa kohteiden kustannukset ja 
kertynyt korjausvelka. Valtion kiinteistöstrategian mukaan strategiseen omaisuuteen kuuluu se 
kiinteistövarallisuus, joka on valtion tehtävien kannalta tai omaisuuden luonteen vuoksi välttämä-
töntä omistaa. Valtion omistuksessa pidetään kiinteistöjä muun muassa kansallisten kulttuurihisto-
riallisten tai luonnonsuojelullisten arvojen säilymisen varmistamiseksi.  

Suomi valittiin Unescon maailmanperintökomitean jäseneksi Pariisissa marraskuussa järjestetyssä 
vaalissa. Suomea edustavat Unescon maailmanperintökomiteassa Metsähallituksen luontopalvelu-
johtaja Rauno Väisänen ja Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet. Jäsenyys kestää neljä vuotta. 
YK:n alaisen Maailmanperintökomitean päätehtäviä on päättää maailmanperintöluetteloon vuosit-
tain valittavista uusista kulttuuri- ja ympäristökohteista ja seurata maailmanperintökohteiden tilaa. 
Listalla on tällä hetkellä noin 1 000 kohdetta ja vuosittain valitaan noin 25 uutta. Valintoihin koh-
distuu laajaa mielenkiintoa muun muassa siksi, että maailmanperintökohteen statuksella on suuri 
merkitys matkailun edistämisen kannalta.  

”Rakkaudesta lajiin” -viestintäkampanjassa tuotiin esiin kiinnostavia ja suojelunarvoisia lajeja ja 
lajityön tekijöitä Metsähallituksessa. Kampanja näkyi erityisesti sosiaalisessa mediassa ja sen lajit 
ja kasvot olivat mm. koko kesän esillä Yle Radio Suomen viikoittaisessa Rakkaudesta lajiin -lähe-
tyksessä. 

Saamenkielinen lasten luonto- ja kulttuurikasvatus on yksi tärkeistä Saamelaismuseo ja luonto-
keskus Siidan toiminnan tavoitteista. Vuoden 2013 syksyllä Metsähallitus järjesti pilottina yhteis-
työssä saamelaistoimijoiden kanssa saamenkielisen elokuvaleirin alakouluikäisille lapsille Inarissa 
ja Lemmenjoen kansallispuistossa. Leiri kokosi 12 saamenkielistä lasta ideoimaan, käsikirjoitta-
maan ja näyttelemään lyhytelokuvia. Tuotokset esitettiin marraskuussa maailman ensi-illassa Sii-
dassa, luontokeskuksen Camera Borealis -luontokuvatapahtumassa, saamenkielisillä elokuvafesta-
reilla. Siidan auditorio oli täynnä väkeä hurraamassa lasten elokuville. Myöhemmin leirin tuotok-
sia päästäneen ihailemaan myös YLE:n  Unna Junná -lastenohjelmassa. 
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3 Tuotokset ja laadunhallinta 

3.1 Laadulliset tavoitteet 

3.1.1 Ympäristöministeriön asettamat tavoitteet 

1 Metsähallitus parantaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta toteuttamalla 
METSO-toimintaohjelmaa 2008–2020 (EK) 

Tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 
1.1 Luontotyyppien inventoinnin, hoidon ja 
ennallistamisen tavoitteet hehtaareina valti-
onmailla:  
 Metsien ja puustoisten soiden ennallistami-

nen:  
 1 650 ha, josta noin 900 ha Suoverkosto 

Life -hankkeessa. 
 Puustoisten perinnebiotooppien hoito 1 400 

ha, josta noin 20 ha Luonnonhoito Life  
-hankkeessa.  

 Arvokkaiden luontotyyppien hoito ja kun-
nostus: 250 ha, josta noin 120 ha Luonnon-
hoito Life -hankkeessa. 

 Luontotyyppien inventointi: 7 000 ha 

Tavoitteet saavutettiin hyvin.  
 
 
 
 
 Ennallistaminen: 1 822 ha, josta Suoverkosto Life -

hankkeessa 1 068 ha. 
 Perinnebiotooppien hoito: 1 901 ha, josta Luonnon-

hoito Life -hankkeessa perus- ja täydennyskunnos-
tusta 37 ha. 

 Arvokkaiden luontotyyppien hoito ja kunnostus: 210 
ha, josta Luonnonhoito Life -hankkeessa 98 ha. 
 

 Luontotyyppien inventointi: 21 010 ha. Toteuma 
sisältää METSO-hallitus-projektin maastoinventoin-
nit, jotka toteutettiin osin lisärahoituksen turvin. 

1.2 Luontotyyppien inventoinnin, hoidon ja 
ennallistamisen tavoitteet hehtaareina yksi-
tyismaiden suojelualueilla: 
 Metsien ja puustoisten soiden ennallistami-

nen: 50 ha 
 Uusien puustoisten perinnebiotooppien 

kunnostus: 15 ha 
 Arvokkaiden luontotyyppien hoito ja kun-

nostus: 50 ha 
 Luontotyyppien inventointi: 2 500 ha.  

Tavoitteet saavutettiin, ainoastaan puustoisten perinne-
biotooppien kunnostustavoitteesta jäätiin hieman. 
 
 Ennallistaminen: 264 ha, josta Suoverkosto Life  

-hankkeessa 12 ha. 
 Uusien perinnebiotooppien kunnostaminen: 10 ha, 

josta Luonnonhoito Life -hankkeessa 9 ha. 
 Arvokkaiden luontoyyppien hoito: 88 ha, josta 

Luonnonhoito Life -hankkeessa 15 ha. 
 Luontotyyppien inventointi: 3 008 ha 

1.3 Metsähallitus seuraa ennallistamisen ja 
luonnonhoidon ekologisia, hydrologisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä koordinoi yh-
teistyötä Zonation-ohjelmiston soveltamiseksi 
METSO-toimintaohjelman toimeenpanossa. 

Raportti lahopuun lisäyksen viisivuotisseurannoista 
julkaistiin (Kuntsi & Toivanen 2013). Lahopuun lisäyk-
sen 10-vuotisseurannat aloitettiin. Toiminnan kustan-
nustehokkuutta seurattiin kehitetyn mittariston avulla. 
MetZo-projektia koordinoitiin suunnitellusti. Valtion 
talousmetsien METSO-lisäsuojelua varten tehdyt  
Z-analyysit saatettiin loppuun ja tuloksia hyödynnettiin 
aluevalintoja tehtäessä. Metsäisten elinympäristöjen  
Z-analyysien tuloksia käytettiin myös ELY-keskuksissa 
ja Suomen metsäkeskuksen alueyksiköissä yksityismet-
sien METSO-ohjelman toteutuksen tukena. Suoelinym-
päristöjen Z-analyysien tuloksia hyödynnettiin soiden-
suojelun täydennysohjelman toteuttamisessa. 
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1.4 Metsähallitus jatkaa METSO-ohjelman toi-
menpiteitä tukevia suojelukohteiden lajistokartoi-
tuksia 700 hehtaarin alalla. 

Lajistokartoituksia tehtiin 1 721 ha:n alalla, joista yli 230 
ha YSA-alueilla. Lähes kolmasosa kartoituspinta-alasta 
koostuu Hiidenportin ja Päijänteen kansallispuistojen kää-
pälajiston kartoituksista. Linnuston linjalaskentoja tehtiin 
187 km lähinnä Pohjanmaan luontopalvelujen METSO-
alueella. 

1.5 Metsähallitus ottaa käyttöön ja ylläpitää lajis-
toseurantojen ja -kartoitusten tietojärjestelmän 
(LajiGIS).   

LajiGISin hyväksymistestaus tehtiin tammi-helmikuussa 
2014. Käyttöönotto tapahtuu eri järjestelmien välisten tes-
tausten jälkeen keväällä tai viimeistään syksyllä 2014. 

1.6 Metsähallitus laatii ehdotuksen uusien suoje-
lukohteiden osoittamiseksi valtion mailta liittyen 
julkisyhteisöjen alueita koskevaan 20 000 suoje-
luhehtaarin tavoitteeseen (Metsähallituksen osuus 
ympäristöministeriön arvion mukaan 15 000 ha).  

METSO-elinympäristöjen maastokartoituksia tehtiin 
17 132 ha:n alalla. METSO-kriteerit täyttävää pinta-alaa 
löytyi 10 318 ha. Projektiryhmä valmisteli eri toteutus-
vaihtoehtoja ministeriöiden käyttöön. 

 

2 Metsähallitus jatkaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden suojelutoimenpiteiden 
toteuttamista (EK) 

Tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 
2.1 Metsähallitus laatii hoito- ja käyttösuunnitelman 
13 Natura-alueelle. Metsähallitus tekee Natura-
alueiden tila-arviointeja (NATA) yhteistyössä ELY-
keskusten kanssa 25 Natura-alueelle. Metsähallitus 
osallistuu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) ja ELY-keskusten kanssa Natura-tietokannan 
tietojen päivittämiseen. 

Hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin 13 Natura-
alueelle ja NATA-arviointi tehtiin 37 Natura-alueelle. 
Metsähallitus osallistui Natura-tietokannan tietojen 
päivittämiseen kokoamalla pohja-aineistoja paikkatie-
tojärjestelmistä sekä osallistumalla ympäristöministe-
riön perustaman työryhmän työhön. 

2.2 Metsähallitus edistää yhteistyössä ympäristöminis-
teriön kanssa luonnonsuojelualueiden säädösvalmiste-
lua tavoitteena vähintään 100 luonnonsuojelualueen 
perustaminen. Esisuojelu-/suojelualuekiinteistöt muo-
dostetaan tai tehdään tarpeelliset kiinteistöjen liittämi-
set 10 luonnonsuojelukohteella. 

Laki Koloveden kansallispuiston laajentamisesta an-
nettiin kesäkuussa. Varsinais-Suomeen perustettiin 91 
luonnonsuojelualuetta vuoden 2014 alussa. Metsähal-
litus on saanut lisäksi osaltaan valmiiksi kolmen muun 
säädösvalmisteluhankkeen (näissä yhteensä noin 90 
kohdetta) valmistelutyöt. Esisuojelu-
/suojelualuekiinteistöt muodostettiin 15 tuleval-
le/nykyiselle luonnonsuojelualueelle. 

2.3 Metsähallitus jatkaa luontotyyppien inventointia 
METSO-alueen pohjoispuolella 43 000 hehtaarin alal-
la. 

Tavoite ylitettiin reilusti Metsähallituksen perustaman 
inventointiprojektin ansiosta. 
Luontotyyppien inventointi: 77 647 ha. 

2.4 METSO-ohjelmaan kuulumattomien luontotyyp-
pien hoidon ja ennallistamisen tavoitteet hehtaareina 
valtion suojelualueilla: 
 Soiden ennallistaminen: 540 ha (pääosin Suover-

kosto Life -hankkeessa) 
 Avoimien perinnebiotooppien jatkuva hoito: 1 800 

ha, josta noin 80 ha Luonnonhoito Life -
hankkeessa (osalla jatkuvan hoidon kohteista pide-
tään välivuosi). 

 
 
 
 Soiden ennallistaminen: 126 ha, tavoitteesta jäätiin 

kaivinkoneurakointiin liittyvien ongelmien takia. 
 Perinnebiotooppien hoito: 2 226 ha, josta perus-

kunnostusta Luonnonhoito Life -hankkeessa 3 ha. 

2.5 Metsähallitus aloittaa yksityismaiden suojelualu-
eiden hoitotarveselvityksen laatimisen.  

Hoitotarveselvitys valmistui (Pakkanen ym. 2013: 
Yksityisten suojelualueiden perinnebiotooppien pinta-
alaselvitys. – Raportti 5833/42/2013. Metsähallitus, 
luontopalvelut, 8.10.2013. 61 s.). 
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2.6 Metsähallitus arvioi ja seuraa soiden ennal-
listamisen ja avoimien perinnebiotooppien hoi-
don vaikuttavuutta. 

Soiden ennallistamisen seurantaa tehtiin Suoverkosto 
Life -hankkeen osana ja avoimien perinnebiotooppien 
seurantaa hoitoseurannoin. 

 

3 Metsähallitus edistää sen vastuulle osoitettujen uhanalaisten lajien valtakunnallista 
suojelua ja seurantaa (EK) 

Tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 
3.1 Metsähallitus edistää saimaannorpan, val-
koselkätikan, maakotkan, muuttohaukan, tuntu-
rihaukan, kiljuhanhen ja naalin suojelua ja vas-
taa niiden kannan seurannasta sekä laatii vuosit-
taiset kannan suuruuden ja kehityksen arviot, 
tarvittaessa otoksiin perustuen. 

Vastuulajien kannanarviot: 
 saimaannorppa 123–174 yksilöä, kasvava–epävakaa 
 valkoselkätikka 150–200 paria, hitaasti kasvanut 
 maakotka 322–434 paria, vakaasti–hitaasti kasvanut 
 muuttohaukka 263–290 paria, hitaasti kasvava 
 tunturihaukka 12–27 paria, aleneva? 
 kiljuhanhi 0 paria, vakaa 
 naali 5–10 aikuista, huono vakaa.  

 

4 Metsähallitus parantaa Itämeren vedenalaisen luonnon suojelun mahdollisuuksia toteutta-
malla vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU) (EK) 

Tulostavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 
4.1 Metsähallitus tekee vedenalaisten luontotyyppien 
inventointeja noin 4 000 videointipistettä VELMU-
inventointimenetelmillä.  

Kohtien 4.1 ja 4.2 inventointien tulos oli yhteensä 
9 365 videointipistettä. 

4.2 Metsähallitus tekee ympäristöministeriön kanssa 
sovittavalla tavalla ja erillisen rahoituspäätöksen mu-
kaisesti VELMU-inventointeja Perämeren, Merenkur-
kun, Läntisen Suomenlahden, Selkämeren–Saaristome-
ren sekä Itäisen Suomenlahden alueilla ELY-keskusten 
puolesta noin 5 000 videointipisteellä.  

Kohtien 4.1 ja 4.2 inventointien tulos oli yhteensä 
9 365 videointipistettä.  

4.3 Metsähallitus kehittää LajiGIS-tietojärjestelmää 
VELMU-inventointien tiedonhallinnan tarpeisiin ottaen 
huomioon Euroopan unionille ja Itämeren suojeluko-
missiolle (HELCOM) tehtävän raportoinnin tarpeet. 

LajiGISin hyväksymistestaus tehdään tammi-
helmikuussa 2014. Käyttöönotto tapahtuu eri 
järjestelmien välisten testausten jälkeen keväällä 
tai viimeistään syksyllä 2014.  

4.4 Metsähallitus jatkaa hallinnassaan olevien merellis-
ten suojelualueiden vedenalaisten luontoarvojen tiedon 
käyttökelpoisuuden ja riittävyyden selvittämistä aluei-
den tilan arviointia sekä hoidon ja käytön suunnittelua 
varten. Metsähallitus tekee vuoden 2013 aikana suunni-
telman puutteiden korjaamiseksi.  

Suunnitelman tekeminen viivästyi. Ne hankkeis-
tetaan vuodeksi 2014 tarkoituksena raportoida 
tulokset alkuvuonna 2015. 
 

4.5 Metsähallitus osallistuu kansallisen merenhoito-
suunnitelman laatimiseen erityisesti meriluonnon suoje-
luun ja luonnon monimuotoisuuteen liittyen sekä tähän 
liittyvän seurannan kehittämistyöhön ja kokoaa omalta 
osaltaan tarvittavat tiedot hallinnoimiltaan merialueilta. 

Metsähallitus osallistui merenhoitosuunnitelman 
laatimiseen, yhteistyöryhmään, asiantuntijaryh-
mään sekä työryhmiin ja kokosi tiedot hallin-
noimiltaan merialueilta. Metsähallitus vastasi 
merenpohjien seurantaryhmän vetämisestä ja 
seurantaohjelman kokoamisesta. Seurantaohjel-
man luonnos jätettiin Merenhoidon seurantaryh-
män sihteeristölle vuoden 2013 lopussa. 
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5 Metsähallitus parantaa luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden luonnon-
suojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä (EK) 

Tulostavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 

5.1 Määrälliset tavoitteet  
 Kansallispuistojen käyntimääräennus-

te: 2 090 000 
 Luontokeskusten ja muiden asiakaspis-

teiden käynnit: 950 000 (1 000 000 
mukaan lukien luontotuvat ja perinne-
tilat) 

 Opastettujen asiakkaiden määrä ryh-
missä: 35 000 (60 000 mukaan lukien 
lyhyet opastukset) 

 Luontoon.fi-verkkopalvelun sivujen 
lataukset ja uniikit kävijät: 6 000 000 
ja 900 000 

 Retkikartta.fi-verkkopalvelun käynnit 
1 130 000 

 Matkailuyritysten kanssa voimassaole-
vat yhteistyösopimukset: 350 

 
 Kansallispuistojen käyntimäärä 2 259 800. 

 
 Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit 

1 013 800 (1 076 800 mukaan lukien luontotuvat ja pe-
rinnetilat) 
 

 Opastetut asiakkaat ryhmissä 68 868 (104 460 mukaan 
lukien lyhyet opastukset) 
 

 Luontoon.fi:  
o sivujen lataukset 8 003 488 
o yksittäiset kävijät 1 110 905 

 Retkikartta.fi: 1 648 422 
 

 Matkailuyritysten kanssa voimassaolevat yhteistyöso-
pimukset: 399 kpl. 

5.2 Metsähallitus seuraa asiakastyytyväi-
syyttä keskeisimmissä kansallispuistoissa 
ja asiakaspalvelupisteissä. Kaikissa näissä 
palveluissa asiakastyytyväisyyden tavoi-
tearvo on vähintään 4 (asteikko 1–5). 

Asiakastyytyväisyys 4,3 perustuen 6 474 palautteeseen. 

5.3 Metsähallitus seuraa kansallispuistoi-
hin kohdistuvan matkailun vaikuttavuutta 
paikallistalouteen ja raportoi siitä vuosit-
tain. 

Kaikkien 37 kansallispuiston kävijöiden rahankäytön ko-
konaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yhteensä 115,5 
milj. euroa ja 1 484 henkilötyövuotta. Niiden kansallis-
puistokävijöiden, joille alue oli matkan ainoa tai tärkein 
kohde, rahankäytön vaikutukset paikallistalouteen olivat 
56,2 milj. euroa ja 716 htv. 

5.4 Metsähallitus kehittää ja tukee suoje-
lualueiden opetuskäyttöä. Tavoitteena on 
edistää lasten ja nuorten luontosuhteen 
syntymistä ja luonnonsuojelun ymmärrys-
tä. 

Luontokeskuksissa ja maastossa opastettiin 1 416 varhais-
kasvatus-, perusopetus- ja opiskelijaryhmää, joissa oli 
33 500 lasta ja nuorta. Lisäksi järjestettiin tapahtumia 
lapsille ja lapsiperheille. Junior Ranger -toimintaa oli 
Suomen luontokeskus Haltiassa sekä Nuuksion ja Syöt-
teen kansallispuistoissa. Luontopalvelut oli mukana  
LYKE-verkoston (Luonto- ja ympäristökasvatuksen sekä 
kestävän elämäntavan kasvatuksen tukijoiden verkosto) 
käynnistämisessä. 

5.5 Metsähallitus kehittää luontokeskus-
verkoston vaikuttavuutta ja tuottavuutta 
laatimalla keskuksia koskevan kehittämis-
suunnitelman ja aloittamalla sen toimeen-
panon. 

Kevään aikana koostettiin kattava asiakaspalveluverkos-
ton tarkastelu, joka on pohjana kehittämistoimille. Patvin-
suon kansallispuiston Suomun luontotupa siirtyi yritysve-
toiseksi, Nuuksion Haukkalammen luontotupa järjestöve-
toiseksi ja Kolin luontokeskus Metsähallitus-vetoiseksi. 
Tammisaaren saariston luontokeskuksessa avattiin uusi 
luontonäyttely. Kalajoen meriluontokeskuksen toiminta-
konseptia kehitettiin yhdessä kaupungin kanssa. Oulangan 
ja Kolin luontokeskusten näyttelyjen uudistaminen käyn-
nistettiin Fennoscandian Green Belt -hankkeessa. 
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5.6 Metsähallitus avaa Nuuksi-
oon Suomen luontokeskus 
Haltian ja käynnistää sen toi-
minnan yhteistyössä kump-
panikuntien kanssa. 

Suomen luontokeskus Haltia avattiin kokousvieraille 15.5 ja suurelle 
yleisölle 31.5. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihki keskuksen 
virallisesti käyttöön 6.6.2013. Haltia otettiin innostuneesti vastaan, ja se 
saavutti runsaasti julkisuutta. Eniten mielenkiintoa herättivät puuraken-
teisen keskuksen arkkitehtuuri, edistykselliset energiaratkaisut ja Suo-
men luonnosta kertova interaktiivinen näyttely. Ensimmäinen erikois-
näyttely ”Luonnos” avattiin 14.9. Se esittelee toistakymmentä suoma-
laista nykymuotoilijaa ja käsityöläistä, joiden teokset syntyvät Lapin 
luonnon innoittamina. Ensimmäisen toimintavuoden aikana (avoinna 7 
kk) Haltiassa vieraili 95 000 kävijää.  Vieraileville ryhmille järjestettiin 
1 360 opastuskierrosta. Pääkaupunkiseudun koululaisille tarjotut luonto-
kouluohjelmat varattiin hetkessä, ja keskuksen kokoustilat olivat syys-
kauden loppuunmyytyjä. Nuuksion kansallispuiston käyntimäärä kasvoi 
Haltian vaikutuksesta yli 40 %. Haltian toimintaa ohjaa toiminnan ra-
hoittajista koostuva toimintaryhmä (Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja 
Vantaan kaupungit, Kirkkonummen ja Vihdin kunnat, Solvalla Nedre 
Ab ja Metsähallituksen luontopalvelut). Toiminnan rahoituksesta on 
sovittu seuraavaksi 20 vuodeksi.  

5.7 Metsähallitus vie loppuun 
Selkämeren ja Sipoonkorven 
kansallispuistojen hoito- ja 
käyttösuunnitelmat ja kiinteis-
töjen muodostamistoimitukset. 
Samanaikaisesti jatke-
taan palvelujen suunnittelua 
yhteistyössä paikallisten toimi-
joiden kanssa. 

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui. 
Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma lähtee ympäris-
töministeriöön alkuvuodesta 2014. Sen valmistumista ovat hidastaneet 
alueen puutteelliset perustiedot, joita on täydennetty inventoinnein.  
Selkämeren kiinteistötoimitus valmistui. Sipoonkorven kiinteistötoimi-
tus valmistui Sipoon kunnan osalta ja se valmistuu Helsingin kaupungin 
osalta maaliskuussa 2014. Sipoonkorvesta tehtiin liikenneselvitys ja 
käynnistettiin yhden reitin peruskunnostus. 
Selkämeren palveluja suunniteltiin yhteistyössä paikallisten ja alueellis-
ten toimijoiden kanssa, ja niitä on myös toteutettu mm. yhteistyö Porin 
Luontotalo Arkin kanssa. Sipoonkorven palveluja suunniteltiin hoito- ja 
käyttösuunnittelun yhteydessä. 

5.8 Metsähallitus parantaa Pal-
las–Yllästunturin kansallis-
puiston palveluvarustusta ja 
reittien kulutuskestävyyttä. 
Viimeistellään Hotelli Kolin 
putkistosaneeraus ja korjataan 
maisemahissi. 

Pallas–Yllästunturin kansallispuiston palveluvarustuksen ja reittien kulu-
tuskestävyyden parantamiseen käytettiin erillistä YM:n sekä EAKR-
rahoitusta. Taukopaikkojen työkohteita olivat Kotamajan ja Latvamajan 
latukahvioiden sekä Keimiöjärven vuokratuvan käymälöiden ja puuva-
rastojen nykyaikaistaminen, Kotamajan latukahvilan remontointi, Han-
gaskurun taukopaikan uusiminen, Nammalakurun autio-varaustuvan 
uusiminen huoltorakennuksineen sekä Pippovuoman taukopaikan siirtä-
minen Hietajärvelle. Puolitaipaleen vanhan metsänvartijatilan pääraken-
nus peruskorjattiin. Kulutuskestävyyden parantamiseksi Montellin, Ku-
kastunturin ja Pyhäkeron alueella kunnostettiin polkuja kivenmurskain-
tekniikalla 9 km ja kuljetetun soran tekniikalla pääosin Ylläksellä lähes 
20 km. Ketomellan ja Hannukurun välillä kestävöinti toteutettiin paikal-
la olevan soran muotoilulla 1,5 km:n matkalla. Kesänkijärven päässä 
yhdistettiin sorapolut harjateräsvalmisteisilla pitkospuilla. Kansallispuis-
ton lähestymisliikennemerkkejä asennettiin 90 kpl pääsisääntuloteille. 
Kolin kiskohissi peruskorjattiin ja sen toimintavarmuus parani. Hotelli 
Kolin putkistosaneeraus tehtiin niissä hotellin tiloissa, joita vuokralainen 
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on uudistanut (ravintola- ja kokoustilat ja 
kylpylä entisiin saunatiloihin). Samalla hotelliin tehtiin kaksikerroksinen 
terassi. Hotellihuoneiden putkistosaneeraus siirtyi vuoteen 2014, jolloin 
vuokralainen kunnostaa huoneet muilta osin. 
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5.9 Metsähallitus kohdentaa palve-
lut kysyntälähtöisesti kuitenkin 
niin, että kansallispuistojen palvelut 
ylläpidetään. Korvausinvestoinneil-
la haetaan ratkaisuja, jotka pidentä-
vät reittirakenteiden elinkaaria ja 
lisäävät tuottavuutta ja asiakastur-
vallisuutta. Päivitetään suojelu-
alueverkoston matkailu- ja virkis-
tyskäytön painopistetarkastelu. 

Asiakasturvallisuuden huomioimisesta valmistuivat uudet ohjeet. 
Reittirakenteissa testattiin metallisia rakenteita, mikä on puuta 
edullisempaa ja käyttöikä on noin kymmenkertainen puuhun ver-
rattuna. Metallirakenteiden ja maa-aineksen käyttö reiteillä lisää-
vät asiakasturvallisuutta ja tuovat kustannussäästöjä ylläpidossa. 
Vuoden 2014 aikana analysoidaan metallirakentamisen menetel-
mällinen sopivuus, asiakaskokemukset ja ympäristönäkökohdat. 
Tämän jälkeen ratkaistaan metallirakenteiden käytön laajuus ja 
suositeltavat kohteet jatkossa. Kiviaineksen murskausmenetelmää 
polkujen kestävöinnissä kehitettiin yhdessä yrittäjien kanssa Lapin 
olosuhteissa hyvin toimivaksi ketjuksi.  
Palveluja kehitettiin kysyntälähtöisesti mm. hankerahalla esim. 
Nuuksiossa, Selkämerellä, Seitsemisessä, Repovedellä, Kolilla, 
Oulun seudulla, Oulangalla, Perämerellä, Merenkurkussa, Pallas–
Yllästunturilla, Rovaniemellä, Pyhä–Luostolla ja Urho Kekkosen 
kansallispuistossa.  
Suojelualueverkoston matkailu- ja virkistyskäytön painopistetar-
kastelun päivittäminen aloitettiin. 
Luontopalvelut käynnisti palvelumuotoiluhankkeen, jonka tarkoi-
tuksena on kehittää kansallispuistojen ja muiden alueiden palvelu-
ja asiakaslähtöisesti. Osana palvelumuotoilua noin 50 keskeistä 
virkistyskohdetta profiloitiin niin, että niiden brändilupaus vastaa 
yhä paremmin asiakkaan palvelukokemusta. 

 

6 Metsähallitus toteuttaa suo- ja turvemaiden suojelun ja kestävän käytön strategiaa (EK) 

Tulostavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 

6.1 Metsähallitus osallistuu arvokkaiden soi-
den hankkimiseen valtiolle ostoin ja vaihdoin 
ministeriön toimeksiantojen mukaisesti.  

Metsähallitus toteutti yhden ministeriön sopiman han-
kinnan (Ilomantsin Puohtiinsuo, 288 ha). Lisäksi tehtiin 
yhteistyössä ELY-keskusten kanssa muutamia Natura-
ohjelman toteuttamiseen liittyviä vaihtoja (yhteensä 147 
ha), joilla hankittiin mm. kaksi suokohdetta.  

6.2 Metsähallitus selvittää luontopalvelujen 
hallinnassa olevien soiden suojelualueiden 
rajausten korjaustarpeet ja osallistuu soiden-
suojelun täydennysohjelman valmisteluun. 

Soiden suojelualueiden kuivatustilanneselvityksen tu-
lokset esiteltiin soidensuojelutyöryhmälle ja projekti 
valmistuu helmikuussa 2014. Metsähallitus osallistui 
soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun. 
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7 Ympäristöministeriön erikseen asettamat tulostavoitteet  

Tulostavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 
7.1 Metsähallitus osallistuu luonnonsuojelun 
kansainvälisiin tehtäviin, erityisesti suojelu-
alueiden hoitoon liittyvään yhteistyöhön lähi-
alueilla (Fennoskandian Vihreä Vyöhyke, 
Barentsin alueen suojelualueverkon kehittä-
minen, Suomenlahti 2014 -vuoden valmistelu) 
sekä IUCN:n ja suojelualueiden hoitoon suun-
tautuneiden järjestöjen toimintaan. Lisäksi 
Metsähallitus hoitaa Ramsar-sopimukseen 
sisältyviä tehtäviä yhteistyössä perustettavan 
Ramsarin kosteikkotyöryhmän ja CEPA-
yhteyshenkilön kanssa. Metsähallitus osallis-
tuu myös Itämeren suojelukomission (HEL-
COM), Euroopan unionin (luonto- ja lintudi-
rektiivit, meristrategiadirektiivi, merialue-
suunnittelu) sekä Biodiversiteettisopimuksen 
(CBD) toimintaan ympäristöministeriön kans-
sa erikseen sovittavalla tavalla. 

Metsähallitus osallistui mm: 
 CBD-sopimuksen Nagoyan pöytäkirjan ja EU:n BD-

strategian 15 %:n ennallistamistavoitetta edistävien työ-
tyhmien toimintaan (RPF-työryhmä sekä Pohjoismai-
den ministerineuvoston rahoittama työryhmä) 

 CBD:n artikla 8j -kokoukseen 
 Fennoskandian Vihreän Vyöhykkeen kehittämiseen 

neljässä ENPI-hankkeessa sekä suomalais-venäläisen 
luonnonsuojelutyöryhmän työn kautta mm. Petroskois-
sa kansainvälisen FVV-kokouksen järjestämiseen ja 
Euroopan Vihreän Vyöhykkeen koordinointityöryhmän 
työhön.  

 Barentsin alueen suojelualueverkon kehittämiseen mm. 
BPAN-hankkeen ohjausryhmässä ja asiantuntijasemi-
naareissa sekä osallistumalla Habitat Contact Forum 7  
-kokouksen järjestelyihin ja kokoukseen Norjassa. 

 HELCOM HABITAT -ryhmän kokoukseen, Suomen 
HELCOM-kantojen valmisteluun (HOD-valmisteluun), 
HELCOM Redlist/HUB- ja HELCOM PROTECT  
-hankkeisiin.  

 Meristrategiadirektiivin toimeenpanoa edistäviin han-
kekokouksiin (ODEMM, GES-REG). Yhdessä Ruotsin 
uuden Havs- och Vattenmyndighetin kanssa järjestettiin 
bilateraalisen meriluonnonsuojelukokous Göteborgissa. 

 Eurooppalaisten luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan 
mm. EUROPARC ja Eurosite.  

 
Hankeyhteistyötä oli lähialuehankkeiden lisäksi Kolumbi-
an luonnonsuojeluviraston kanssa. Ramsar-sopimuksen 
kansallinen vastuu oli luontopalveluilla. Myös IUCN-
kansallisen työryhmän sihteeristö- ja asiantuntijavastuut 
hoidettiin sovitusti. 

7.2 Metsähallitus selvittää ympäristöministeri-
össä tehdyn luonnontieteellisen tarkastelun 
pohjalta Käsivarren suurtunturien, Olvassuon, 
Eteläisen Konneveden ja Teijon kansallispuis-
tojen perustamisedellytykset. Lisäksi Metsä-
hallitus varautuu Suomenlahden meri- ja saa-
ristokansallispuistoverkoston edustavuuden 
sekä mahdollisten täydennystarpeiden arvioin-
tiin Suomenlahti 2014 -vuoden tarpeisiin. 

Selvitykset valmistuivat ja toimitettiin ministeriöön vuo-
den loppuun mennessä. Niihin liittyvä yhteistyö ministeri-
ön kanssa oli tiivistä. Suomenlahden kansallispuistoja kos-
kevan selvityksen valmistelutyöt aloitettiin.  
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7.3 Metsähallitus lisää tehokkaan ja inno-
vatiivisen media-, verkko- ja asiakasvies-
tinnän avulla suomalaisten tietoisuutta mo-
nimuotoisen luonnon merkityksestä, innos-
taa uusia kohderyhmiä lähtemään luontoon 
ja parantaa Suomen maabrändivaltuuskun-
nan toimeksiannon mukaisesti kansallis-
puistojen ja muiden tärkeiden luontomat-
kailukohteiden vetovoimaisuutta. 
Vuonna 2013 Metsähallituksen luontopal-
velujen viestinnässä on muun muassa seu-
raavia teemallisia painopisteitä ja kehitys-
kohteita: 
 Uusien kansallispuistojen perusta-

misedellytysten selvitykset 
 Luonnon terveysvaikutukset, vapaa-

ehtoistyö 
 Metso 20 000 hehtaaria 
 Natura 2000 -verkoston toimeenpano ja 

Natura 2000 -verkoston rooli luonnon 
monimuotoisuuden suojelemiseksi 

 Ákwe: Kon -ohjeistuksen käyttö saame-
laisten kotiseutualueen hoito- ja käyttö-
suunnitelmien laadinnassa 

 Sosiaalisen median toimintaohjelma ja 
sen jalkauttaminen 

 Luontoon.fi-uudistus ja Retkikartta.fi-
uudistus 

 Suomen luontokeskus Haltian lansee-
raus ja tunnettuuden nosto (ml. rahoitta-
jatahot). 

Viestintä oli monipuolista ja sen onnistumista kuvaavat mm. 
 Luontoon.fi:n sivunlataus- ja kävijämäärät, joissa tavoite 

ylitettiin. 
 Retkikartta.fi:n käyntimäärät, joissa tavoite ylitettiin. 
 Uusien kansallispuistojen selvityksistä tiedotettiin medias-

sa, verkkokeskusteluin, sosiaalisessa mediassa ja yleisöti-
laisuuksissa.  

 Vapaaehtoistyöstä ja terveysvaikutuksista viestittiin perus-
viestinnän sisältöinä. Terveysteema nousi yhä enemmän 
esille. 

 METSO 20 000 ha -hankkeen viestintää suunniteltiin yh-
dessä ympäristöministeriön kanssa. Julkisuus toteutuu, kun 
hanke viedään loppuun. 

 Natura 2000 -verkoston merkitystä pyrittiin sisällyttämään 
entistä paremmin viestintään liittyen mm. uusien kansal-
lispuistojen perustamisselvityksiin, luonnon terveysvaiku-
tuksiin sekä Suoverkosto Life- ja Luonnonhoito Life  
-hankkeisiin. 

 Ákwe: Kon -ohjeistuksesta pidettiin yleisötilaisuuksia ja 
viestittiin erityisesti Lapin medioissa. 

 Sosiaalisen median toimintaohjelma valmistui ja jalkautet-
tiin. Luontopalvelujen some-henkilöstölle (noin 50 henki-
löä) tehtiin kattava ohjeistus. 

 Luontoon.fi-uudistus aloitettiin elokuussa, sisällöntuotan-
non uudistukset käynnistettiin. 

 Retkikartta.fin käytettävyyttä parannettiin. Lisäksi tavoit-
teena on parantaa sen mobiilikäytettävyyttä. 

 Haltian viestintä ja markkinointi onnistui yli odotusten. 
Viestinnällä edistettiin Haltian tunnettuutta paitsi yksittäis-
ten matkailijoiden ja kävijöiden keskuudessa, myös  
kokous- ja matkanjärjestäjien keskuudessa. Viestinnällinen 
nosto varmisti myös lukuisia yksityissektorin kumppaneita 
(sponsoreita) Haltialle. 

7.4 Metsähallitus osallistuu luonnon biolo-
gista monimuotoisuutta koskevan yleisso-
pimuksen (CBD) mukaiseen toimintaan ja 
vastaa osaltaan suojelualuetyöohjelman 
sekä meri- ja rannikkotyöohjelman toteut-
tamisesta. 

CBD-yleissopimuksen vuoden 2013 teemat eivät ole varsinai-
sesti koskeneet Metsähallituksen vastuu-alueita. Luontopalve-
lut osallistui kuitenkin CBD:n alaiseen avoimeen työryhmän 
kokoukseen koskien alkuperäiskansojen ja paikallisten yhtei-
söjen perinteistä tietämystä (Art 8j) lokakuussa.  
Luontopalvelut osallistui ympäristöministeriön johdolla yh-
dessä SYKEn kanssa CBD SBSTTA- ja COP-kokousten val-
misteluun. 

7.5 Metsähallitus vastaa omalta osaltaan 
luonto- ja lintudirektiivien vuoden 2013 
raportointien valmistelusta. 

Metsähallituksella oli pääraportointivastuu luontodirektiivin 
21 lajista ja 17 luontotyypistä sekä lintudirektiivin 77 lajista. 
Osaraportointivastuita oli monista muista lajeista ja luonto-
tyypeistä. 

7.6 Metsähallitus vastaa uhanalaisten luon-
totyyppien toimintasuunnitelman toimeen-
panosta omalta osaltaan ja toteuttaa lajisuo-
jelun toimintaohjelmaan kuuluvien priori-
sointien perusteella todettujen kiireellisesti 
suojeltavien lajien suojelutoimia. 

Metsähallitus osallistui uhanalaisten luontotyyppien toimin-
tasuunitelman toimeenpanoon osana LuTu-asiantuntijaryh-
mien työtä. Metsähallitus osallistui aktiivisesti kaikkiin ELY-
keskuksissa järjestettyihin lajisuojelun priorisointineuvotte-
luihin. Lajityötä kohdennettiin priorisoinnin mukaisiin toi-
menpiteisiin, erityisesti esiintymätiedon päivittämiseen. 
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7.7 Metsähallitus toteuttaa LajiGIS-paikka-
tietojärjestelmään sisävesikasviseurantojen 
ylläpidon vaatiman toiminnallisuuden erillisen 
rahoituspäätöksen mukaisesti. 

Toiminnallisuus toteutetaan lisätyönä, kun järjestelmä 
on valmis, mikäli rahoitusta saadaan. 

7.8 Metsähallitus toteuttaa sisävesien luon-
toinventointien toimeenpanosuunnitelmaa. 

Sisävesien luontoinventointien toimeenpanosuunni-
telmaa toteutettiin pilottihankkeen avulla kaikissa 
alueyksiköissä. Hankkeessa kartoitettiin Patvinsuon 
kansallispuiston ja sen yläpuolisen valuma-alueen 
lisäksi huurresammallähteitä valtakunnallisesti, kalk-
kilampia Koillismaalla ja Lapissa sekä selvitettiin 
ennallistetun Nuuksion Myllypuron luontoarvoja. 
Lisäksi käynnistettiin mittavan sisä- ja rannikko-
vesihankkeen valmistelu seuraavalle Life-rahoitus-
kaudelle 2014–2020 (Life integrated projects). 

7.9 Metsähallitus edistää Merenkurkun maa-
ilmanperintöalueen tunnettuutta, opastusta ja 
suojeluarvojen säilymistä. Metsähallitus osal-
listuu Suomen maailmanperintöstrategian laa-
timiseen, laatii raportin maailmanperintöarvo-
jen tilasta Unescon väliraportointia varten ja 
aloittaa Merenkurkun asiakaspalveluverkoston 
toiminnan yhteistyössä alueen kuntien kanssa. 
Terranovan luontokeskuksen yhteyteen perus-
tetaan maailmanperintötietokeskus.  

Merenkurkun asiakaspalveluverkoston toiminta käyn-
nistettiin. Vaasan kaupunki on hakenut rahoitusta 
Maailmanperintötietokeskuksen perustamiseksi ja sitä 
suunniteltiin yhteistyössä Ruotsin Korkean rannikon 
kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö aloittaa maail-
manperintöstrategian laatimisen vuonna 2014, ja Met-
sähallitus järjesti työpajan sen sisällöstä. Unescolle 
tehtävät raportit valmistuivat. 

7.10 Metsähallitus ottaa käyttöön saamelaisten 
kotiseutualueella Metsähallituksen yhdessä 
Saamelaiskäräjien kanssa laatiman Ákwe: Kon 
-toimintamallin. Ákwe: Kon -ohjeistusta nou-
datetaan Käsivarren ja Kevon hoito- ja käyttö-
suunnitelmia laadittaessa. 

Ákwe: Kon -toimintamalli otettiin käyttöön ja sen 
ohjeistusta noudatettiin Urho Kekkosen kansallispuis-
ton, Kevon luonnonpuiston ja Käsivarren alueen hoi-
to- ja käyttösuunnitelmia laadittaessa (Käsivarren 
suunnitelman valmistelu oli pysähdyksissä kansallis-
puistoselvityksen laadinnan ajan). 

7.11 Metsähallitus edistää Kansallisen metsä-
ohjelman 2015 tavoitteena olevaa valtion met-
sien kulttuuriperinnön inventointia. (tavoite 
sisältyy myös MMM:n ja MH:n väliseen so-
pimukseen)  

Inventoinnit valmistuivat 3 400 ha:n alalta.  

7.12 Metsähallitus toteuttaa Valtion kiinteistö-
strategian tavoitteita kulttuurihistoriallisen 
kiinteistövarallisuuden osalta seuraavasti:  
 Metsähallitus selvittää yhteistyössä ympä-

ristöministeriön, Museoviraston ja Senaat-
ti-kiinteistöjen kanssa Metsähallituksen 
hallinnassa olevan valtion strategisen kult-
tuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden, 
asettaa sen hoidolle laatuvaatimukset ja ar-
vioi kustannukset. Kohteiden ryhmittelyssä 
otetaan huomioon luonnonsuojelualueiden 
erityispiirteet.  

 
 
 
 
 

Metsähallituksen selvityksen mukaan sen hallinnassa 
on 51 valtion strategista kulttuurihistoriallista kohdet-
ta. Näistä on luontopalvelujen hallinnassa 40 kohdet-
ta, joista 3 on yhteisiä liiketoimintojen kanssa. Luon-
topalvelujen hallinnassa olevan valtion strategisen 
kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden vuosit-
taisiksi käyttö- ja ylläpitokustannuksiksi arvioitiin 1,2 
milj. € ja kertyneeksi korjausvelaksi 5,3 milj. €. Stra-
tegiselle kulttuurihistorialliselle kiinteistövarallisuu-
delle (pl. arkeologiset kohteet) luotiin kriteerit, jotka 
ovat vertailukelpoiset Museoviraston käyttämien kri-
teerien kanssa. Hankkeessa kehitettyä Kulttuurihisto-
riallisen kiinteistövarallisuuden hoidon laatuluokitusta 
käytettiin myös Museoviraston hallinnassa vuonna 
2013 olleiden muinaisjäännösten hoidon kustannusten 
arvioinnissa.  
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 Metsähallitus selvittää edellytyksiä siirtää 
Museoviraston kiinteistövarallisuuden 
omistajahaltijuutta Metsähallitukselle (ml. 
kustannusvaikutukset).  

Metsähallitus osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön 
alaisen Museoviraston kulttuurihistoriallisen kiinteis-
tövarallisuuden omistamista ja hallinnoimisen järjes-
tämistä selvittävän työryhmän työhön. Työryhmä esit-
ti Metsähallitukselle siirrettäväksi 40 kohdetta. joista 
29 olisi luontopalveluille siirtyviä strategisia kohteita. 
Näiden kohteiden käyttö- ja ylläpitokustannuksiksi 
arvioitiin 1,2 milj. € ja siirtyväksi korjausvelaksi noin 
10 milj. €. 

7.13 Metsähallitus lisää mahdollisuuksia va-
paaehtoistoimintaan suojelualueilla yhteis-
työssä eri tahojen kanssa.  

Metsähallitus jatkoi vapaaehtoistoiminnan toimintaoh-
jelman 2012–2015 toteutusta. Yhteensä 2 381 henki-
löä ympäri Suomen teki vapaaehtoistyötä suojelualu-
eiden ja perinneympäristöjen hoitamiseksi, uhanalais-
ten lajien tietojen keräämiseksi sekä kestävien riista- 
ja kalakantojen hyväksi. 

7.14 Metsähallitus vastaa maastoliikenteeseen 
liittyvistä tehtävistä hallinnassaan olevilla 
alueilla.  
Arviot myönnettävistä maastoliikenneluvista:  
 maksulliset moottorikelkkauraluvat:  

7 000 kpl 
 urien ulkopuoliset maksulliset maastolii-

kenneluvat: 1 000 kpl. 

Maastoliikennejärjestelyitä kehittämään perustettiin 
maastoliikennetyöryhmä.  
 
 
 moottorikelkkauraluvat: 5 002 kpl 

 
 urien ulkopuoliset maksulliset luvat: 1 905 kpl 

(luku on arvio, dokumentointia kehitetään). 
 

8 Ympäristöministeriön asettamat täydentävät tulostavoitteet 

Ympäristöministeriön ja Metsähallituksen välinen täydentävä sopimus sisältää valtion vuoden 2013 
kolmannessa lisätalousarviossa myönnetyllä määrärahalla toteuttavat tehtävät. 

Tulostavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 
8.1 Nuorten työllistäminen tavoitteena 
työllistää noin 150 nuorta kaikkiaan 
noin 65 henkilötyövuoden verran luon-
topalvelujen tehtävissä. (2.500.000 €) 

Vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetyn 
kolmivuotisen 2,5 milj. €:n määrärahan käytöstä laadittiin 
suunnitelma ja sen toteutus käynnistettiin loppuvuodesta. 
Määrärahaa ehdittiin käyttää noin 22 000 € ja sillä palkattiin 6 
nuorta. Pääosin määräraha käytetään vuonna 2014. 
Vuoden 2012 ensimmäisessä lisätalousarviossa nuorten työl-
listämiseen myönnettyä 2,0 milj. €:n määrärahaa oli jäljellä 
329 000 € ja sillä työllistettiin vuoden aikana 33 nuorta. 
Lisäksi nuoria työllistettiin Lapin TE-toimiston osoittamalla 
palkkatuella. Tukea saatiin noin 250 000 € ja sillä työllistet-
tiin 24 nuorta. 
Nuoria työllistettiin luonnon ja kulttuuriperinnön hoidon, 
virkistyskäytön rakenteiden ylläpidon, asiakaspalvelun ja 
opastuksen sekä erätalouden tehtävissä. Tavoitteena on ollut 
edistää nuoren työntekijän myöhempää työllistymistä, tarjota 
mielekkäitä työtehtäviä sekä tuottaa luontopalveluille lisäar-
voa. 
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8.2 Merialueiden matkailullisesti tär-
keimpien retki- ja suojasatamien kun-
nostaminen ja niiden matkailukäyttöä 
tukevien palvelujen kehittäminen. 
(700.000 €) 

Hankkeen suunnittelu käynnistettiin. Sen tuloksena keskeiset 
retkisatamat ympäristöineen ovat käyttökelpoisia ja asiakas-
turvallisia sekä houkuttelevia kävijöille ja luontomatkailulle. 
Kohteet ovat: Saaristomeren (Boskär, Berghamn, Jungfru-
skär), Selkämeren (Säppi), Itäisen Suomenlahden (Ulko-
Tammio) ja Perämeren kansallispuistot, Merenkurkun maail-
manperintöalue (Mikkelinsaaret, Norskär, Moikipää), Röyttä 
sekä Hangon edustalla Gustavsvärn ja Hauensuoli. Toimenpi-
teet painottuvat vuodelle 2014. 

8.3 Kansallispuistojen ja muiden luon-
to- ja retkeilykohteiden markkinoinnin 
ja palvelujen kehittäminen mm. Venä-
jältä tulevan matkailun tarpeisiin. 
(800.000 €) 

Hankkeelle rekrytoitiin venäjänkieltä ja kulttuuria hallitseva 
vetäjä. Venäjänkielistä viestintäaineistoa tuotettiin Haltiasta, 
ja muulla hankerahalla lisäksi joistakin kansallispuistoista. 
Venäjänkielisiä oppaita palkattiin vuoden vaihteen 2013–
2014 sesongiksi Haltiaan, Kolille ja Saariselälle Kiehiseen. 
Käynnistettiin yhteistyö Matkailun edistämiskeskuksen hank-
keen ”Hyvinvointimatkailua venäläisille” kanssa. Palvelujen 
kehittäminen ja markkinointi painottuu vuodelle 2014. 

8.4 Helsingin edustalla sijaitsevien 
Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kun-
nostaminen ja palvelujen kehittäminen 
tavoitteena saarten avaaminen vaiheit-
tain yleisökäyttöön Puolustusvoimien 
käytön päätyttyä. (500.000 €) 

Saarten luontokartoituksia täydennettiin kovakuoriais- ja jä-
käläselvityksillä. Muinaisjäännöskohteiden seurannan ja kor-
jaustoimien suunnittelussa otettiin käyttöön uutena menetel-
mänä laserkeilaus. Saarten kävijäturvallisuuden parantaminen 
aloitettiin teettämällä turvallisuusselvitys ja toimenpiteet yh-
teistyössä Puolustusvoimien kanssa. Saarten sotahistoriallinen 
irtaimisto kartoitettiin ja Vallisaaren historiaa ja tarinoita ke-
rättiin opastuksen sisällöksi. Saarille tehtiin luonnonhoito-
suunnitelma sekä ensimmäiseksi avattavan reitin rakenne- ja 
opastussuunnitelma. Yhteistyötä ja kumppanuutta vahvistet-
tiin mm. Helsingin kaupungin, Rikosseuraamuslaitoksen ja 
Suomenlinnan hoitokunnan kanssa. Noin 600 ihmistä tutustui 
saariin mm. tapahtumien ja talkootyön merkeissä. Vallisaarel-
le laadittiin kehittämissuunnitelma. Helsingin kaupunki aloitti 
asemakaavan laatimisen. Hankkeelle tehtiin viestintäsuunni-
telma, jonka yksi tärkeä osa on kansalaisten ja kumppanien 
osallistaminen.  

3.1.2 Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet   

1 Julkisten hallintotehtävien asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä (EK) 

Tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 
1.1 Metsähallitus seuraa asiakastyytyväisyyttä 
keskeisimmillä valtion retkeilyalueilla ja kes-
keisimmissä asiakaspalvelupisteissä. Kaikissa 
näissä palveluissa asiakastyytyväisyyden tavoi-
tearvo on vähintään 4 (asteikko 1–5).  

Asiakastyytyväisyys 4,3 perustuen 6 474 palauttee-
seen. 

1.2 Metsähallitus seuraa lupametsästäjien ja -
kalastajien asiakastyytyväisyyttä vuosittain saa-
lisilmoitusten ohessa annettavien nettipalauttei-
den avulla. Asiakastyytyväisyyden tavoitearvo 
on vähintään 3,7 (asteikko 1–5). 

Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys 3,8. 
 
Kalastajien asiakastyytyväisyys 3,7. 
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2 Valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön 
edellytyksiä parannetaan ja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä 
seurataan (EK) 

Tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 
2.1 Metsähallitus innostaa tehokkaan ja innova-
tiivisen media-, verkko- ja asiakasviestinnän 
avulla uusia kohderyhmiä lähtemään luontoon 
ja parantaa valtion retkeilyalueiden ja muiden 
tärkeiden luontomatkailukohteiden vetovoimai-
suutta. 
Vuonna 2013 Metsähallituksen luontopalvelu-
jen viestinnässä on muun muassa seuraavia 
teemallisia painopisteitä ja kehityskohteita: 
 Luonnon terveysvaikutukset, vapaaehtoistyö 
 Metso 20 000 hehtaaria 
 Ákwe: Kon -ohjeistuksen käyttö saamelais-

ten kotiseutualueen hoito- ja käyttösuunni-
telmien laadinnassa 

 Sosiaalisen median toimintaohjelma ja sen 
jalkauttaminen 

 Eräluvat.fi-sivuston avaaminen ja tunnetuksi 
tekeminen 

 Luontoon.fi-uudistus ja Retkikartta.fi-
uudistus. 

Viestintä oli monipuolista ja sen onnistumista kuvaa-
vat mm. 
 Luontoon.fi-sivunlataus- ja kävijämäärät, joissa 

tavoite ylitettiin. 
 Retkikartta.fi:n käyntimäärät, joissa tavoite ylitet-

tiin. 
 Vapaaehtoistyöstä ja terveysvaikutuksista viestit-

tiin perusviestinnän sisältöinä. Terveysteema nousi 
yhä enemmän esille.  

 Sosiaalisen median toimintaohjelma valmistui ja 
jalkautettiin. Luontopalvelujen some-henkilöstölle 
(noin 50 henkilöä) tehtiin kattava ohjeistus. 

 Eräluvat.fi julkaistiin tammikuussa. Lanseeraus oli 
mittava ja onnistunut. Lupa-asiakkaat ovat löytä-
neet sivuston ja palaute on ollut erittäin positiivis-
ta. Sivuston julkaisun yhteydessä julkaistiin myös 
lupa-asiakkaille suunnattu uutiskirje.  

 Luontoon.fi-uudistus aloitettiin elokuussa, sisällön-
tuotannon uudistukset käynnistettiin. 

 Retkikartta.fin käytettävyyttä parannettiin. Lisäksi 
tavoitteena on parantaa sen mobiilikäytettävyyttä. 

2.2 Määrälliset tavoitteet: 
 Valtion retkeilyalueiden käyntimääräennus-

te: 355 000 
Seuraavat tavoitteet sisältyvät myös ympäristö-
ministeriön kanssa tehtyyn sopimukseen:  
 Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden 

käynnit: 950 000 (1 000 000 mukaan lukien 
luontotuvat ja perinnetilat) 

 Opastettujen asiakkaiden määrä ryhmissä:  
35 000 (60 000 mukaan lukien lyhyet opas-
tukset) 

 Luontoon.fi-verkkopalvelun  
o sivun lataukset 6 000 000 
o yksittäiset kävijät 900 000 

 Retkikartta.fi-verkkopalvelun käynnit:  
1 130 000 

 Matkailuyritysten kanssa voimassaolevat 
yhteistyösopimukset: 350 

 
 Valtion retkeilyalueiden käyntimäärä 369 000. 
 
 
 
 Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käyn-

nit 1 013 800 (1 076 800 mukaan lukien luontotu-
vat ja perinnetilat) 

 Opastetut asiakkaat ryhmissä 68 868 (104 460 mu-
kaan lukien lyhyet opastukset) 
 

 Luontoon.fi:  
o sivujen lataukset 8 003 488 
o yksittäiset kävijät 1 110 905 

 Retkikartta.fin käynnit: 1 648 422 
 

 Matkailuyritysten kanssa voimassaolevat yhteis-
työsopimukset: 399 kpl. 

2.3 Metsähallitus seuraa valtion retkeilyalueille 
kohdistuvan matkailun vaikuttavuutta paikallis-
talouteen ja raportoi siitä vuosittain. 

Kaikkien 7 valtion retkeilyalueen kävijöiden rahan-
käytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset vuonna 
2013 olivat yhteensä 15,4 milj. euroa ja 199 henkilö-
työvuotta. Niiden retkeilyalueiden, joille alue oli mat-
kan ainoa tai tärkein kohde, rahankäytön vaikutukset 
paikallistalouteen olivat 8,7 milj. euroa ja 113 htv. 
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2.4 Metsähallitus kohdentaa palvelut kysyntä-
lähtöisesti kuitenkin niin, että lailla perustettu-
jen valtion retkeilyalueiden palvelut pyritään 
ylläpitämään. 

Asiakasturvallisuudesta valmistuivat uudet ohjeet. 
Reittirakenteissa testattiin metallisia rakenteita, mikä 
on puuta edullisempaa ja käyttöikä on noin kymmen-
kertainen puuhun verrattuna. Metallirakenteiden ja 
maa-aineksen käyttö reiteillä lisäävät asiakasturvalli-
suutta ja tuovat kustannussäästöjä ylläpidossa. Vuo-
den 2014 aikana analysoidaan metallirakentamisen 
menetelmällinen sopivuus, asiakaskokemukset ja ym-
päristönäkökohdat. Tämän jälkeen ratkaistaan metalli-
rakenteiden käytön laajuus ja suositeltavat kohteet 
jatkossa. Kiviaineksen murskausmenetelmää polkujen 
kestävöinnissä kehitettiin yhdessä yrittäjien kanssa 
Lapin olosuhteissa toimivaksi ketjuksi.  
Palveluja kehitettiin kysyntälähtöisesti useimmiten 
hankerahalla mm. Teijossa ja Rovaniemellä. 
Suojelualueverkoston retkeilyalueet mukaan lukien 
matkailu- ja virkistyskäytön painopistetarkastelun 
päivittäminen aloitettiin. 

2.5 Metsähallitus kehittää luontokeskusverkos-
ton vaikuttavuutta ja tuottavuutta mm. toteutta-
malla vuonna 2012 valmistuvia kehittämissuun-
nitelmia. 

Kevään aikana koostettiin kattava asiakaspalveluver-
koston tarkastelu, jota käytetään pohjana kehittämis-
toimille. 

 

3 Tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta (EK) 

Tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 

3.1 Metsästys- ja kalastuslupien myyntita-
voitteet: 
 Metsästysluvat: 42 000 

 
 
 
 
 
 

 Kalastusluvat: 75 000  
 Metsästys- ja kalastusalueiden vuokraso-

pimukset: 3 500  

Metsästyslupia myytiin yhteensä 56 389 kpl jakautuen 
seuraavasti: 
 Kanalintujen metsästysoikeuden sisältävät pienriista-

luvat: 42 689 kpl 
 Muut pienriistaluvat 10 797 kpl 
 Suurpetoluvat 2 903 kpl 
Hirvenmetsästykseen Metsähallituksen aluelupa-alueilla 
osallistui 25 140 henkilöä. 
 
Kalastusluvat 71 267 kpl. 
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimukset: 3 426 

3.2 Metsähallitus kehittää menetelmän eräta-
louden aluetaloudellisten vaikutusten arvi-
oimiseksi. 

Hanke eteni suunnitellusti, kalastajien ja metsästäjien 
vastaukset on koottu ja niitä käsitellään, aineisto julkais-
taan 2014. Terveysvaikutuksista tehdään selvitys yhteis-
työssä Oulun Diakonissalaitoksen kanssa.   
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4 Kehitetään erävalvontaa ja vahvistetaan valvonnan resursointia ja näkyvyyttä (EK)  

Tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 

4.1 Metsähallitus kehittää erävalvonnan 
viranomaisyhteistyötä ja parantaa val-
vonnan näkyvyyttä. Erävalvontaa vahvis-
tetaan toimintamenojen puitteissa koh-
dentamalla tarvittaessa lisäresursseja 
toiminnan varmistamiseen.  

Viranomaisten laajapohjainen yhteistyöseminaari (yli 100 osallis-
tujaa) pidettiin keväällä, aiheena hyvät käytännöt, törkeät metsäs-
tysrikokset ja suurpetoihin kohdistuva rikollisuus. Viranomaisten 
yhteinen rajaseuturyhmä perustettiin koordinoimaan ns. katvealu-
eiden valvontaa Kainuun, Itä-Suomen ja Keski-Suomen haja- asu-
tusalueilla. Metsähallituksen 11 erätarkastajalla oli yhteensä 352 
yhteistoiminnallista tapahtumaa muiden valvontaviranomaisten 
kanssa.

4.2 Erävalvonnan erityisteemoina ovat 
(alustavasti): 
 suurpetojen salapyynnin valvonnan 

tehostaminen ja ennaltaehkäisy 
 kalastuksen luvallisuuden valvonta ja 

laittomuuksien ennaltaehkäisy 
 saimaannorpan suojeluun liittyvä val-

vonta 
 maastoliikenteen valvonta. 

Suurpetojen salapyynnin valvontaa tehtiin yhteisvalvontana raja-
vartiolaitoksen ja poliisin kanssa. Paljastettiin useita törkeitä met-
sästysrikoksia mm. Lapissa ja Pohjanmaalla.  
Metsähallituksen, kalastusalueiden ja riistanhoitoyhdistysten välil-
lä laadittiin sopimuksia lupavalvontayhteistyöstä myös yksityis-
mailla. Yhteistyöstä saatiin hyviä kokemuksia.  
Kalastusvalvontaa tehostettiin palkkaamalla 10 määräaikaista val-
vojaa lupatulorahoituksella, edellisvuonna muuttuneisiin kalastus-
lain säädöksiin puututtiin entistä tiukemmin. Uusia pyydysmerkin-
täsäädöksiä noudatettiin hyvin alueilla, joilla oli edelliskesän val-
vonnassa puututtu puutteellisiin merkintöihin. 
Maastoliikenteen valvonnassa havaittiin lisääntyvää luvatonta 
mönkijäliikennettä kesäaikana ja talvella tunturimaastoissa tehok-
kailla kelkoilla tapahtuvaa extreme-ajelua. Näihin puututtiin. Ke-
hittämistarvetta on sekä maastoliikenteen lainsäädännössä että 
Metsähallituksen ohjeistuksessa, perustettiin maastoliikenneryhmä 
asian parantamiseksi.

4.3 Metsähallitus huolehtii Tenojoen 
vesistön valtiolle kuuluvilla vesialueilla 
siitä, että kalastusoikeutta käytetään Te-
non kalastussopimuksen ja kalastuslain 
sallimissa rajoissa. 

Tenojoen lupamyynnissä tiedotettiin kalastajille valtion vesien 
kalastusoikeuden käytöstä. Pyydykset olivat pääasiassa kalastus-
säännön vaatimusten mukaisia.  

 

5 Metsähallitus edistää julkisen riistakonsernin strategiaa 

Julkisen riistakonsernin strategiaa toteuttavat 
tavoitteet 

Tavoitteiden toteuminen 

5.1 Metsähallitus edistää julkisen riistakonsernin 
strategisia päämääriä. 

Yhteistyötä tehtiin eri tasoilla, painopiste oli saalisseuran-
nan parantamisessa. 

5.2 Metsähallitus ylläpitää suurpetoviestintää 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa.  
 määrällisenä tavoitteena Suurpedot.fi-

verkkopalvelun käynnit: 80 000 

Sivuja päivitettiin ja sivustouudistus aloitettiin. 
 
 yksittäiset käynnit: 153 965. Käyntimäärässä suuri kas-

vu vuoden 2013 aikana.  
5.3 Metsähallitus seuraa metsäpeura-aidan kuntoa 
ja huolehtii sen ylläpidosta sekä osallistuu metsä-
peurakannan hoitotoimien ja mahdollisten siir-
toistutusten valmisteluun. 

Metsäpeuran siirtoistutushanketta valmisteltiin riistakon-
serniyhteistyönä ja aloitettiin Metsäpeura ENPI-hanke.   

5.4 Metsähallituksen luontopalvelut edistää valti-
on talousmetsien riistaelinympäristöjen kunnos-
tamista metsätalouden kumppanina 

Sovittiin metsätalouden kanssa työnjaosta, kunnostustöitä 
toteutetaan resurssien mukaan. 
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5.5 Metsähallitus seuraa ahmakannan ja muiden suurpeto-
kantojen kehitystä Lapissa yhteistyössä RKTL:n, Suomen 
riistakeskuksen ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa. 

Toteutettiin kevään aikana, raportoitu erik-
seen maa- ja metsätalousministeriölle. 

5.6 Metsähallitus kehittää riistakonsernin tietohallintostrate-
gian linjausten mukaista riistatalouden seuranta- ja suunnit-
telujärjestelmää yhteistyössä RKTL:n ja Suomen riistakes-
kuksen kanssa maa- ja metsätalousministeriön erikseen 
osoittamalla rahoituksella.  

Riistapäiväkirja-hankkeen ensimmäinen 
vaihe päättyi vuoden alussa, jatkettiin yhteis-
työn ja tavoitteiden suunnittelua.  

 

6 Muut maa- ja metsätalousministeriön erikseen asettamat tavoitteet 

Tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 
6.1 Metsähallitus tehostaa kalastajille ja metsästä-
jille suunnattua tiedotusta saalispalautteiden katta-
vuuden lisäämiseksi. 

Tuikki.fi-kalastuspäiväkirjaa kehitettiin edelleen saa-
lispalautteiden määrän lisäämiseksi. Tiedotusta saalis-
palautteista suunnattiin asiakkaille eräluvat.fi-sivujen 
kautta, saalispalautteiden tekstiviesti- ja sähköposti-
muistutuksin. Pienriistan lupametsästäjien saalispa-
lautteen anto nousi 40 %:iin eli korkeammaksi kuin 
koskaan aiemmin. 

6.2 Metsähallitus avustaa maa- ja metsätalousmi-
nisteriötä uhanalaisille kalalajeille laadittavien 
hoitosuunnitelmien tekemisessä ja toimeenpanossa.

Metsähallitus valmisteli hankehakemuksen- ja suunni-
telman MMM:lle (erityisavustukset kalatalouden edis-
tämiseen) meriharjuksen hoitosuunnitelman valmiste-
lusta. Hakemus jätettiin tammikuussa 2014.   

6.3 Metsähallitus osallistuu kalastuslain kokonais-
uudistuksen jatkovalmisteluun tuottamalla tietoa 
kalastajien saalistietojen keräämisestä sekä kerätyn 
tiedon hyödyntämisestä kalastuksen suunnittelussa. 
Metsähallitus merkitsee suorittamansa kalaistutuk-
set kalataloushallinnon yhteiseen Kaveri-
järjestelmään. 

Saalistietoja hyödynnetään erityisesti kalastuksen 
kiintiöpäätöksessä, joka vahvistettiin 1.11.2013. Saa-
listiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät 
tiedot ovat kiintiöpäätöksen myötä käytettävissä ka-
lastuslain kokonaisuudistuksen valmisteluun.  
Kaveri-järjestelmä saatiin käyttöön Metsähallituksen 
järjestelmien ja TIKE:n välisten tietoliikenneongelmi-
en vuoksi vasta joulukuussa 2013. Järjestelmä koulu-
tetaan ja otetaan aktiiviseen käyttöön Metsähallituk-
sessa vuoden 2014 alkupuolella.   

6.4 Metsähallitus toimii ELOn (European Lan-
downers Organisation) Wildlife Estate -ohjelman 
kansallisena koordinaattorina.  

Metsähallitus koordinoi hanketta Suomessa ja järjesti 
yhdessä Suomen maanomistajain liiton kanssa hank-
keen esittelytilaisuuden kiinnostuneille maanomistajil-
le elokuussa 2013.  

6.5 Metsähallitus edistää Kansallisen metsäohjel-
man 2015 tavoitteena olevaa valtion metsien kult-
tuuriperinnön inventointia. (tavoite sisältyy myös 
YM:n ja MH:n väliseen sopimukseen). 

Inventoinnit valmistuivat 3 400 ha:n alalta. 

6.6 Metsähallitus varmistaa uittorakenteiden yllä-
pidon pitkällä aikavälillä kehittämällä yhteistyötä 
uittoyhdistyksen kanssa.  

Investointihankkeiden toteutuksesta sovittiin Järvi-
Suomen Uittoyhdistyksen kanssa hyväksi koetun ja 
vakiintuneen käytännön mukaisesti. 

6.7 Metsähallitus julkistaa uuden eräasiakkaille 
suunnatun verkkopalvelun, joka sisältää metsästys-
tä, kalastusta, erävalvontaa ja maastoliikennettä 
koskevat tiedot ja lupamyynnin.  
 määrällisenä tavoitteena uudella verkkopalve-

lulla 500 000 kävijää. 

Eräluvat.fin suomenkielinen palvelu avattiin tammi-
kuussa. Tammikuun hirviasiat esitettiin kuitenkin 
vielä metsa.fi-sivustolla. Ruotsin kieliversio julkais-
tiin marraskuussa. 
 yksittäisiä kävijöitä 246 864 
 käyntejä 440 957 
 sivulatauksia 2 260 478  
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6.8. Metsähallitus yhdessä Lapin ELY-keskuksen 
kanssa edistää Lokan ja Porttipahdan ammattika-
lastusta tukevaa poistokalastusta erillisrahoituksel-
la.  

Poistokalastusta ei tehty kesän 2013 aikana. Saaliiden 
kaupallista hyötykäyttöä tai jatkosijoitusta ei saatu 
ratkaistua tyydyttävästi. Hankkeeseen Lapin ELY-
keskuksen myöntämä 50 000 euron määräraha päätet-
tiin siirtää käytettäväksi vuosille 2014–2015.  
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3.2 Määrälliset tavoitteet ja muut tunnusluvut 

Määrälliset tavoitteet, ympäristöministeriö 
Tot.

2010
Tot.

2011
Tot.  

2012 
Tavoite 

2013
Tot.

2013

Alueiden hallinta       

Natura-alueiden määrä, joille valmistuu hoito- ja käyttösuunnitelma 22 20 18 13 13

Natura-alueiden määrä, joille valmistuu tila-arviointi (NATA) 52 16   25 37

Perustettujen uusien suojelualueiden määrä  2   100 180

Muodostettujen esi-/suojelukiinteistöjen määrä 21 18 16 10 15

Luonnonsuojelu       

Enallistaminen (ha) 2 245 2 148 1 897 2 240 2 212

Metsien ja puustoisten soiden ennallistaminen METSO-
ohjelmassa (valtion suojelualueet ha) 

1 797 1 617 1 576 1 650 1 822

Metsien ja puustoisten soiden ennallistaminen METSO-
ohjelmassa (YSA, ha) 

71 150 46 50 264

Soiden ennallistaminen (ei METSO, ei YSA, ha) 377 381 275 540 126

Perinnebiotooppien hoito (ha) 2 695 3 071 3 388 3 215 4 137

Puustoisten perinnebiotooppien kunnostus ja jatkuva hoito  
METSO-ohjelmassa (valtion suojelualueet, ha) 

1 192 1 294 1 481 1 400 1 901

Puustoisten perinnebiotooppien kunnostus METSO-ohjelmassa 
(YSA, ha) 

23 1 7 15 10

Avoimien perinnebiotooppien jatkuva hoito ja kunnostaminen  
(ei METSO, ei YSA, ha) 

1 480 1 776 1 900 1 800 2 226

Arvokkaiden luontotyyppien hoito ja kunnostus (ha) 339 313 332 300 298

Arvokkaiden luontotyyppien hoito ja kunnostus METSO-
ohjelmassa (valtion suojelualueet, ha) 

199 226 239 250 210

Arvokkaiden luontotyyppien hoito ja kunnostus METSO-
ohjelmassa (YSA, ha) 

140 87 93 50 88

Luontotyyppien inventointi (ha) 40 589 47 310 77 613 52 500 101 665

Luontotyyppien inventointi METSO-alueella 
(valtion suojelualueet, ha) 

7 034 6 977 7 565 7 000 21 010

Luontotyyppien inventointi METSO-alueella (YSA, ha) 5 544 2 548 3 974 2 500 3 008

Luontotyyppien inventointi METSO-alueen pohjoispuolella (ha) 28 011 37 785 66 074 43 000 77 647

Vedenalaisten luontotyyppien inventointi, v 2010–2012,  
videointipistettä 2013 

6 200 5 345 n. 10 000 9 000 9 365

MH:n vastuulle osoitettujen nisäkkäiden ja lintujen seuratut 
kohteet (kpl) 

1 724 1 789 1 886 1 750 1 817

Lajistokartoitukset (ha) 4 230 1 500 3 390 950 3 527

METSO-ohjelman lajistokartoitukset (ha) 2 990 1 000 1 620 700 1 721

Muut lajistokartoitukset (ha) 1 240 500 1 770 250 1 806

Luonnon virkistyskäyttö       

Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1–5) 4,2 4,3 4,2 ≥4 4,3

Kansallispuistojen käynnit  1 958 500 2 086 500 2 087 300 2 090 000 2 259 800

Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 849 400 833 000 896 500 950 000 1 013 800

Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit, mukaan lukien 
lisäksi luontotalot ja perinnetilat (kpl) 

941 500 915 400 971 900 1 000 000 1 076 800

Opastettujen asiakkaiden määrä ryhmissä (asiakkaiden lkm) 45 100 42 015 54 018 35 000 68 868

Opastettujen asiakkaiden määrä ryhmissä mukaan lukien myös  
lyhyet opastukset (asiakkaiden lkm) 

62 068 61 853 74 220 60 000 104 460

Luontoon.fi-verkkopalvelun yksittäiset kävijät 1)   923 220 900 000 1 110 905

Luontoon.fi -verkkopalvelun sivun lataukset 1)   7 422 009 6 000 000 8 003 488

Retkikartta.fi-verkkopalvelun käynnit 1 011 998 1 103 170 1 275 570 1 130 000 1 648 422

Matkailuyritysten kanssa voimassaolevat yhteistyösopimukset (kpl)   297 310 352 350 399
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Määrälliset tavoitteet, ympäristöministeriö 
Tot.

2010
Tot.

2011
Tot.  

2012 
Tavoite 

2013
Tot.

2013

Eräasiat       

Moottorikelkkauraluvat (kpl)  2) 5 783 5 430 4 903 7 000 5 002

Urien ulkopuoliset maastoliikenneluvat (kpl) 2) 1 319 841 986 1 000 1 905

 

Määrälliset tavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö 
Tot.

2010
Tot.

2011
Tot. 

 2012 
Tavoite 

2013
Tot. 

2013

Luonnon virkistyskäyttö       

Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1–5) 4,2 4,3 4,2 ≥4 4,3

Valtion retkeilyalueiden käynnit  364 000 356 000 354 000 355 000 369 000

Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 849 400 833 000 896 500 950 000 1 013 800

Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit, mukaan luki-
en lisäksi luontotalot ja perinnetilat (kpl) 

941 500 915 400 971 900 1 000 000 1 076 800

Opastettujen asiakkaiden määrä ryhmissä (asiakkaiden lkm) 45 100 42 015 54 018 35 000 68 868

Opastettujen asiakkaiden määrä ryhmissä mukaan lukien myös  
lyhyet opastukset (asiakkaiden lkm) 

62 068 61 853 74 220 60 000 104 460

Luontoon.fi-verkkopalvelun yksittäiset kävijät  1)   923 220 900 000 1 110 905

Luontoon.fi -verkkopalvelun sivun lataukset 1)    7 422 009 6 000 000 8 003 488

Retkikartta.fi-verkkopalvelun käynnit 1 011 998 1 103 170 1 275 570 1 130 000 1 648 422

Matkailuyritysten kanssa voimassaolevat yhteistyösopimukset (kpl)  297 310 352 350 399

Eräasiat       

Suurpedot.fi-verkkopalvelun käynnit, yksittäiset kävijät   80 000 90 000 97 725 80 000 153 965

Uusien eräasiakkaiden verkkopalvelun Eräluvat.fi käynnit     400 000 440 957

Eräluvat.f-verkkopalvelun sivun lataukset      2 260 478

Eräluvat.fi-verkkopalvelun yksittäiset kävijät      246 864

Metsästysluvat (kpl) 36 955 45 225 50 206 42 000 56 389

Kalastusluvat (kpl) 69 241 74 024 78 864 75 000 71 267

Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä 3 375 3 437 3 441 3 500 3 426

Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1–5) 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8

Kalastajien asiakastyytyväisyys  (asteikko 1–5) 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7
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Muut tunnusluvut, ympäristöministeriö 2010 2011 2012 2013

Kansallispuistojen hoito (kpl) 35 37 37 37

Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (kpl) 508 507 515 536

Kansallispuistojen hoito (ha) 887 000 981 000 980 000 981 000

Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (ha) 703 000 702 000 702 000 703 000

Muiden luonnonsuojelukohteiden hoito (ha) 1 038 000 1 011 000 1 040 000 1 050 000

Erämaa-alueiden (12 kpl) hoito (ha) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000

Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien suojelu (kpl) 3) 3 839 4 141 4 371 4 211

Muiden uhanalaisten ja luontodirektiivilajien esiintymien suojelu (kpl)  24 477 25 825 27 012  4)

Muinaisjäännösten lkm (kpl, Museoviraston rekisteri) 2 148 n. 2 300 2 380 2 380

Suojeltujen rakennusten lkm (kpl)  191 233 267 312

Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden määrä (kpl) 30 29 30 30

Opastusrakennelmat (kpl) 2 144 2 152 2 175 2 172

Autio- ja vuokratuvat (kpl) 275 262 290 297

Taukopaikkarakennelmat (kpl) 1 802 1 728 1 751 1 736

Veneilyrakennelmat (kpl) 247 250 253 251

Kuivakäymälät ja muut jätehuoltorakennelmat (kpl) 1 301 1 307 1 315 1 323

Polttopuuhuoltorakennelmat (kpl) 942 946 955 957

Retkeilyreitit ja luontopolut (km) 3 647 3 649 4 028 4 005

Hiihtoreitit ja latu-urat (km) 1 031 1 055 1 078 1 104

Veneily- ja vesiretkeilyreitit (km) 331 326 256 278

Moottorikelkkaurat ja -reitit (km) 2 107 1 749 1 950 2 231

 

Muut tunnusluvut, maa- ja metsätalousministeriö 2010 2011 2012 2013

Valtion retkeilyalueiden (7 kpl) pinta-ala (ha) 35 500 35 500 35 500 35 500

Muiden retkeilyyn ja virkistykseen varattujen kohteiden pinta-ala (ha) 141 000 141 000 141 000 141 000

Opastusrakennelmat (kpl) 1 470 1 466 1 421 1 425

Autio- ja vuokratuvat (lkpl) 105 103 109 108

Taukopaikkarakennelmat (kpl) 1 353 1 213 1 189 1 144

Veneilyrakennelmat (kpl) 297 296 297 298

Kuivakäymälät ja muut jätehuoltorakennelmat (kpl) 975 962 975 931

Polttopuuhuoltorakennelmat (kpl) 767 756 759 728

Retkeilyreitit ja luontopolut (km) 3 091 3 081 3 282 2 946

Hiihtoreitit ja latu-urat (km) 1 204 1 227 1 237 1 228

Veneily- ja vesiretkeilyreitit (km) 831 810 798 785

Moottorikelkkaurat ja -reitit (km) 5) 8 381 8 333 8 270 5 458

1) Tietoja ei ollut saatavilla 2010–2011 järjestelmän vaihdon takia. 
2) Sisältää vuodesta 2012 lähtien myös mobiililuvat ja käsinkirjattuja lupia. 
3) vuoden 2013 luku ei ole vertailukelpoinen aiempiin nähden johtuen mm. ls-asetuksen muutoksesta. 
4) Tunnuslukua ei voitu tuottaa, koska SYKE ei voinut toimittaa vuoden 2013 tulostetta.  
5) Urien ja reittien määrän väheneminen johtuu mm. siitä, että niitä on siirtynyt kuntien hoitoon. 
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3.3 Tuloksellisuuden arviointi prosesseittain 

3.3.1 Luonnonsuojelu 

Luontotyyppi-inventointien, arvokkaiden elinympäristöjen sekä perinnebiotooppien hoidon ja 
lajiseurannan tavoitteet saavutettiin pääosin erinomaisesti. EU:n Life-rahoitus oli merkittävä soi-
den ennallistamisessa (Suoverkosto Life) sekä arvokkaiden elinympäristöjen ja perinnebiotoop-
pien hoidossa (Luonnonhoito Life). Lisää Life-rahoitusta haettiin valmistelemalla Paahde Life 
-hankehakemus.  

Meristrategiapuitedirektiivin mukaista merenhoidon seurantaa varten valmisteltiin merenpohjien 
seurantaohjelma. Meriluonnonsuojelun hankkeista TOPCONS-hanke jatkui ja FINMARINET-
Life+-hanke päättyi. Sisävesien inventoinnin pilottihankkeessa inventoitiin noin 300 lampea, 20 
järveä ja 200 lähteikköä sekä 100 kilometriä virtavesiä. Lisäksi kehitettiin luontotyyppien määri-
telmiä ja kartoitusmenetelmiä jatkotöiden helpottamiseksi. Luontodirektiivin ja vesipuitedirektii-
vin vesiluontotyyppien määritelmiä yhdenmukaistettiin yhteistyössä SYKEn kanssa.  

Saimaannorpan kuutteja syntyi 62, mutta pesäpoikaskuolleisuus oli lähes kaksinkertainen ns. 
normaalitalviin verrattuna. Valkoselkätikan pesimätulosta, 104 todettua pesintää, voidaan pitää 
erittäin hyvänä, kanta on edelleen hitaassa kasvussa. Maakotkan pesintätulos oli keskimääräistä 
heikompi pesintäkauden alun kylmien säiden takia, muuttohaukan pesintätulos tavanomainen ja 
tunturihaukalla viidettä vuotta peräkkäin erittäin heikko alhaisen riekkokannan takia. Naalin tai 
kiljuhanhen pesintöjä ei edelleenkään todettu Suomesta. Raakkujokia inventoitiin hanketyönä ja 
mm. Kainuusta löydettiin kuusi uutta raakkuesiintymää Oulujoen valuma-alueelta. Vastuulajiston 
seurantaan osallistui vapaaehtoisia neljän henkilötyövuoden verran.  

Lajistokartoitusten painopisteet olivat eteläisessä Suomessa uusimmissa kansallispuistoissa, Si-
poonkorvessa ja Selkämerellä, sekä ELY-keskusten vetämissä priorisointineuvotteluissa esiin 
nousseilla ns. hot spot -kohteilla. Pohjoisempana mittavimmat lajistokartoitukset tehtiin Hiiden-
portin, Pallas–Yllästunturin, Pyhä–Luoston ja Riisitunturin kansallispuistojen kääpälajistosta sekä 
Urho Kekkosen kansallispuiston ja Koitelaiskairan sammallajistosta. Lajistokartoitukset painot-
tuivat pohjoisessa edelleen erityisesti kaivostoiminnan kiinnostuksen kohteille.  

Kulttuurihistoriallisia kohteita pystyttiin kunnostamaan pääosin hankerahoituksella. Ivalojoen 
Kultalan kruunun stationin kattotyöt saatiin valmiiksi Kultaa ja kuohuja -hankkeessa ja kolttakent-
tien kattojen korjausta jatkettiin ABCGheritage – Pohjoinen perintömme -hankkeessa. Rovanie-
mellä sijaitsevan huonokuntoisen Auttikönkään uittopadon kunnostussuunnittelu päästiin aloitta-
maan Lapin ELY-keskuksen rahoituksella. Posion Akanlahden tukinsiirtolaitoksen käyttöedelly-
tyksiä selvitettiin Oulun yliopiston opinnäytetyössä. Osana Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kehit-
tämishanketta laserkeilattiin Vallisaaren pattereita. Gustavsvärnin merilinnoituksen raunio Hangon 
edustalla päätyi ehdokkaaksi Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi Kulttuuriperin-
töyhdistys Europa Nostra Finlandin toimesta. 

Metsähallituksen luontopalvelut osallistui Valtakunnallisen maisema-alueiden päivitysinventointi 
-hankkeen ohjaustyöhön sekä alueellisissa että valtakunnallisissa työryhmissä. Yhteistyössä Turun 
yliopiston kanssa pilotoitiin Saaristomeren kansallispuistossa karttapohjaista internetkyselyä ”Mi-
nun Saaristomereni”. Kysely julkaistiin ympäristöministeriön rahoittamassa Harava-palvelussa. 
Työ on osa Metsähallituksen ja Turun yliopiston kehittämistyötä, jossa pureudutaan maiseman 
kartoitukseen ja hoitoon.  
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3.3.2 Luonnon virkistyskäyttö  

Luonnon virkistyskäytössä tavoitteet saavutettiin ja osin ylitettiin. Kansallispuistojen ja valtion 
retkeilyalueiden käyntimäärät ylittyivät ennusteeseen verrattuna. Edellistä vuotta paremmat ret-
keilysäät edesauttoivat yleisesti luonnossa liikkumista. Matkailukeskuksissa kansallispuistojen 
käyntimäärämuutokset noudattavat matkailun muutoksia.  Esimerkiksi Rukalla tapahtunut kasvu 
näkyy kasvuna myös Oulangan, Syötteen ja Riisitunturin kansallispuistoissa. Kolilla merkittävä 
kasvu johtunee puiston valinnasta vuoden 2013 retkikohteeksi. Nuuksion huima, lähes 50 %:n 
kasvu johtuu Suomen luontokeskus Haltian valmistumisesta.  

Luontokeskusten ja muiden asiakaspalvelupisteiden kokonaiskäyntimäärän kasvu syntyi pääosin 
Suomen luontokeskus Haltiasta, sekä siitä, että edellisenä vuonna avatuissa Liminganlahden 
(56 000 käyntiä) ja Pyhä–Luoston kansallispuiston Naavan (lähes 90 000 käyntiä) luontokeskuk-
sissa oli täysi toimintavuosi. Lisäksi Naavan käyntimäärä ylitti reilusti tavoitteen. Opastettujen 
asiakkaiden määrän merkittävin kasvu tuli Haltian lisäksi Liminganlahdelta. Asiakastyytyväisyys 
säilyi hyvänä. Kävijätutkimuksissa pilotoitiin luonnon terveysvaikutusta kuvaavaa mittaria. Ai-
neiston analysointi jatkuu yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen ja Jyväskylän yliopiston kans-
sa.  Kansallispuistojen ja valtion retkeilyalueiden paikallistaloudelliset vaikutukset kasvoivat edel-
lisestä vuodesta johtuen kasvaneista käyntimääristä. 

Uudet luonnossa liikkumisen muodot ovat kasvussa kansallispuistoissakin. Esimerkiksi polku-
juoksuharrastajat löysivät viime vuonna mm. Kolille, Nuuksioon ja Karhunkierrokselle, joissa 
tapahtumat järjestetään yhteistyössä luontopalvelujen kanssa. 

3.3.3 Eräasiat 

Asiakkaat löysivät uudet eräluvat.fi-palvelusivut, ja tekniset uudistukset paransivat lupamyynnin 
sujuvuutta. Kanalintukannat vahvistuivat ja varsinkin metsokanta on joillain Pohjois-Suomen 
seuduilla riistakolmiolaskentahistorian vahvin. Pienriistan lupamyynti oli viime vuosiin verrattuna 
korkeimpia. Myös virkistyskalastuslupien kysyntä kasvoi. Riistaelinympäristöjen parantamis-
hankkeissa on löydetty toimiva yhteistyömalli ja työnjako metsätalouden kanssa. Kalatalouden 
uuden toimintaohjelman toteutus lähti tehokkaasti käyntiin. Kansalaisten kalapäiväkirjan, tuik-
ki.fi, käyttäjäystävällisyyttä parannettiin edelleen. 

3.3.4 Alueiden hallinta 

Natura-alueiden tilan arvioinneissa (NATA) ja suojelualueiden kiinteistönmuodostamisessa tavoi-
te ylitettiin selvästi, hoidon ja käytön suunnittelussa toteuma vastasi tavoitetta. Säädösvalmiste-
lussa Metsähallitus sai valmistelevat työt tehtyä noin 180 alueen osalta, mutta näitä koskevat pe-
rustamissäädökset valmistuvat ja annetaan vuonna 2014. Selvitykset neljän uuden kansallispuis-
ton perustamisedellytyksistä valmistuivat vuoden lopussa.  

Kehittämistyö painottui edelleen hyvin pitkälti SALTI-kokonaisuuteen sisältyvien Suojelualuetie-
tojärjestelmän (SATJ) sekä Suunnittelun ja seurannan tietojärjestelmän (SASS) toteutusprojektien 
loppuunsaattamiseen. Kehittämistyö sitoi paljon etenkin ohjausyksikön resursseja, minkä takia 
muun tyyppiseen prosessin kehittämistyöhön ei ollut juurikaan mahdollisuuksia. Tietojärjestelmä-
työn rinnalla päivitettiin Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteita, joka on keskeinen luonto-
palvelujen toimintaa ohjaava dokumentti.  
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3.3.5 Muut toiminnot 

Metsäpuiden siemenhuolto ja uittorakenteiden ylläpito  

Imarin siemenkeskuksessa Rovaniemellä valmistui uusi kapasiteetiltaan noin 15 000 kilon pakas-
tevarasto. Tällä korvataan vanha 1980-luvulla rakennettu huonokuntoinen varasto. Siemenkaupan 
myynti oli 1 683 kiloa. Myyntituloa kertyi 689 000 euroa.  

Uittorakenteiden ylläpitoon osoitettu 110 000 euron määräraha kohdennettiin neljän terminaali-
paikan kunnostuksiin. Kohteina olivat Kuokkastenkosken pudotuspaikka Nurmeksessa, Nerkoon 
kanavan käsittelyalue Lapinlahdella, Peltosalmen pudotuspaikka Iisalmessa ja Tikansaaren suoja-
satama Liperissä.  

Kansainväliset tehtävät  

Yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa oli vilkasta mm. hankkeiden puitteissa. Luonto-
palvelut toimi vetäjänä neljässä ja kumppanina yhdessä ENPI-naapuruusohjelmahankkeessa pitkin 
itärajaa. Hankkeet tukevat vahvasti Fennoskandian Vihreän Vyöhykkeen kehittämistä. Perämerellä 
on käynnissä kaksi hanketta ruotsalaisten kanssa: Boundless Bothnian Bay kehittää Perämeren 
matkailua ja Cross Border Co-operation of National Parks of Bothnian Bay viranomaisyhteistyötä 
Perämeren kansallispuistoissa. Merenkurkun ja Korkean Rannikon maailmanperintöalueiden yh-
teistyö jatkui suunnitelman mukaisesti. 

Kolumbian kansallispuistohallinnon kanssa toteutettiin ulkoasiainministeriön rahoittamaa yhteis-
työhanketta. Kuuden työpajan ja yhdessä työstettävien suunnitelmien avulla kehitettiin Kolum-
bian kansallispuistohallinnon työntekijöiden osaamista opastusviestinnässä, lajien hoidossa ja 
luontomatkailussa. Hanke päättyi vuoden 2013 lopussa. Siinä oli mukana seitsemän luontopalve-
lujen asiantuntijaa.  

Yhteistyö Latvian puistoalueorganisaatioiden kanssa jatkui ympäristöministeriön kansainvälisen 
hankerahoituksen turvin. Luontopalvelut vastaa Suomen ja Viron luonnonsuojeluyhteistyön, Ram-
sarin kosteikkosopimuksen kansallisen työryhmän sekä Suomen IUCN-komitean sihteeristöpalve-
luista.  

Euroopan tasolla toimittiin EUROPARC-, ENCA- ja Eurosite-järjestöissä. Luontopalveluilla on 
edustaja EUROPARC-Liiton työryhmissä: terveysvaikutukset, erämaat, rajapuistot ja kestävä 
luontomatkailu. Lisäksi EUROPARC Pohjolan-Baltian -osaston 10-vuotisjuhlaseminaari järjestet-
tiin Suomen luontokeskus Haltiassa.  

Kesäkuussa toteutettiin kansainvälinen rajapuistoyhteistyön arviointi Suomen, Norjan ja Venäjän 
alueilla olevalla Pasvikin–Inarin suojelualuekokonaisuudella. Raportin mukaan yhteistyö on 
edennyt suotuisasti ja alue säilytti EUROPARCin myöntämän rajapuistoyhteistyön sertifikaatin ja 
pysyi mukana yhdeksän puistoparin muodostamassa TranParcNet-verkostossa.  

Yhteyksiä eri maiden suojelualuehallintoon pidettiin aktiivisesti. Luontopalvelujen edustajia tu-
tustui US National Park Servicessa vapaaehtoistyöhön, kulttuuriperintöasioihin ja ranger-
toimintaan. Osallistuttiin World Protected Area Leadership Forumiin.  

Luontopalvelut isännöi poliittisten päättäjien ja kollegojen vierailuja Suomessa. Näitä olivat mm. 
Ruotsin Naturvårdsverket, Norjan uusi Miljödirektoratet, Kanadan suurlähetystö, Indonesian par-
lamentti, Kansainvälinen metsästyksen ja riistanhoidon neuvosto ja Puolan metsähallitus.  
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Kehittäminen 

Henkilöstö voi esittää kehittämisideoita Metsähallituksen kehittämisjärjestelmässä (Orchidea), 
jossa ideoita arvioidaan ja jalostetaan toteuttamiskelpoisiksi hankkeiksi. Vuoden 2013 aikana jär-
jestelmään kirjattiin 16 uutta ideaa. 

Hanketoiminta oli edelleen monipuolista ja vilkasta. Vuoden lopussa oli käynnissä noin 100 han-
ketta, joista suurin osa rahoitetaan EU:n erilaisten rahastojen kautta. Myös lisätalousarvion kautta 
tulevat kehittämisrahat kanavoidaan hankkeina ja niihin pyritään saamaan ulkopuolista rahoitusta 
toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Uusista hankkeista merkittävin on loppukesällä hyväksyt-
ty ja aloitettu ”Norppa LIFE”.  

Luontopalvelut toteutti sisäisen hanketoiminnan kehittämistyön tavoitteena helpottaa hankehake-
musten laadintaa ja hankkeiden läpivientiä. Erityinen huomio kiinnitettiin talousseurantojen ajan-
tasaisuuteen ja sujuvaan toimintaan tilinpäätöksien ja maksatushakemusten yhteydessä. Samoin 
hankkeissa työskentelevien roolit ja vastuut selkeytettiin ja henkilöstön perehdytykseen ja koulu-
tukseen panostettiin ja panostetaan jatkossa. Hankkeiden taloushallinnosta vastaavat hankesihtee-
rit siirtyivät vuoden 2014 alussa palvelukeskuksesta luontopalveluihin, mikä edelleen parantaa 
hankkeiden taloushallinnon sujuvuutta.  

Metsähallituksen luontopalvelut tarjoaa ja luo yhteistyössä järjestöjen kanssa vapaaehtoistoimin-
nan mahdollisuuksia valtion suojelualueille. Kaikkiaan 2 381 henkilöä ympäri Suomen teki va-
paaehtoistyötä suojelualueiden luonnon ja perinneympäristöjen hoitamiseksi, uhanalaisten lajien 
tiedon keräämiseksi sekä kestävien riista- ja kalakantojen hyväksi. Yhteensä vapaaehtoiset työs-
kentelivät omaksi iloksi ja samalla suomalaisen luonnon hyväksi 18 henkilötyövuoden verran. 
Vapaaehtoistoiminnan määrä kasvoi vuodesta 2012 kehittämistyön ansiosta. Kiitokseksi vapaaeh-
toisten ja järjestöjen työstä valittiin kolmannen kerran Vuoden luontovapaaehtoinen. Vuonna 2013 
luontovapaaehtoiseksi valikoituivat petolintujen pesätarkastajat ympäri Suomen ja heidän kasvo-
naan konkari Jarmo Ahtinen. 

Luontopalvelujen toimintaohjelman 2012–2020 arviointi tehtiin elokuussa. Ohjelman toteutus on 
käynnistynyt varsin hyvin ja noin 90 % ohjelman toimenpiteistä on työ alla. 

Viestintä 

Viestinnän keskeisin haaste oli Suomen luontokeskus Haltian lanseeraaminen, jossa onnistuttiin 
erinomaisesti arvioituna suuren kävijämäärän sekä laajan ja myönteisen mediajulkisuuden perus-
teella. Samalla viestittiin ekologisesta puuarkkitehtuurista, ekoteknologiasta ja monimuotoisen 
luonnon merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille. Retkitohtori-konseptilla Haltia ja kansallispuistot 
tuotiin myös Helsingin keskustaan. Konsepti laajenee vuonna 2014 ympäristöministeriön esityk-
sen mukaisesti Porin Suomi Areenalle. 

Luonnon monimuotoisuus -viestinnän tehostamiseksi käynnistettiin Rakkaudesta lajiin -kampan-
ja, jossa esiteltiin kuukausittain yksi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä laji sekä sen 
suojelutyötä tekevä henkilö. Uusien kansallispuistojen selvityshankkeista viestittiin yhteistyössä 
ympäristöministeriön kanssa mediassa, sidosryhmä- ja yleisötilaisuuksissa sekä verkkokeskuste-
luin. 

Luontoon.fi- ja Retkikartta.fi-verkkopalvelut kasvattivat edelleen käyntimääriään ja ylittivät kävi-
jätavoitteet. Eräpalvelujen verkkoviestintä keskitettiin uuteen Eräluvat.fi-palveluun, jonka tunne-
tuksi tekemiseksi toteutettiin laaja viestintä- ja markkinointikampanja. Luontoon.fi-verkkopalve-
lun uudistaminen alkoi keväällä. Uusi, myös responsiivisuutta toteuttava Luontoon.fi julkistetaan 
lokakuussa 2014. 
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Osana luontokohteiden asiakaspalvelun palvelumuotoilua käynnistettiin kansallispuistojen ja 25 
muun luontokohteen profilointi (brändäys). Tavoitteena on viestiä kunkin alueen omaleimaisista 
piirteistä niin, että palvelulupaus ja asiakaskokemus kohtaavat nykyistä paremmin. 

Luontopalvelujen sosiaalisen median ohjeistusta täydennettiin ja tarkennettiin. Twitter otettiin 
käyttöön viestintäkanavana sekä koko luontopalveluille että Haltialle. Teemablogit toivat lisää 
sisältöä monikanavaiseen viestintään.  

Hallinto 

Luontopalvelujen tulospalkkio vuodelta 2012 toteutui 1,5 %:n suuruisena ja palkkio maksettiin 
huhtikuussa. Vuoden 2013 tulospalkkiotekijöitä olivat edelleen kokonaistuottavuus, asiakastyyty-
väisyys, julkisuuskuva ja metsätalouden tulosmatriisin arvo. Suojelualueiden tiedon hallinnan 
kehittämishanke (SALTI) jatkui yhteistyössä metsätalouden ja ympäristöhallinnon kanssa.  

Metsähallituksen konsernitoiminnot ja palvelukeskus 

Metsähallituksen konsernitoiminnot sisältävät konsernin johtamiseen, lakiasioihin, viestintään, 
kehittämiseen, sisäiseen tarkastukseen sekä henkilöstö-, talous- ja tietohallintoon kuuluvia tehtä-
viä. Luontopalvelut maksaa konsernipalvelujen kuluista toimintokohtaisesti määritellyn osuuden. 
Metsähallituksen Palvelukeskus tuottaa operatiivisia hankinta-, henkilöstö, talous-, toimisto- ja 
toimitila- sekä tietopalveluja.   

Metsähallituksessa käynnistettiin keväällä tukipalveluprosessien kehittämishanke, jonka tavoit-
teena on tukipalvelujen kustannustehokkuuden parantaminen ja palveluiden kilpailukyvyn lisää-
minen. Uusi tukitoimintojen toimintamalli ja tavoiteorganisaatio otettiin käyttöön vuoden 2014 
alussa, ja se toteutuu vuoteen 2016 mennessä.  

Luontopalvelut maksoi konsernitoimintojen kuluista 375 000 euroa edellisvuotta enemmän. Nou-
su johtui tietotekniikka- ja muiden ICT-kulujen kasvusta, jolle selitteenä on luontopalvelujen käy-
tössä olleiden työasemien määrän kasvu, Salti-hankkeiden järjestelmäkulut, tietohallinnon kehi-
tyskulut sekä arvonlisäveron korotus. Luontopalvelujen osuus konsernitoimintojen kuluista säilyi 
muilta osin vuoden 2012 tasolla.  

 

Konsernitoimintojen laskutus luontopalveluilta 2011–2013 sekä luontopalvelujen osuus toimintojen kokonaiskuluista 
(kohdistettuihin kuluihin sisältyy alv). 

 2013 2012 2011 
Muutos  

2011–2012 
Muutos

2012–2013 

 1 000 € % 1 000 € % 1 000 € % 1 000 € % 1 000 € % 

Yhteensä 3 317,5 28,5 2 943,0 29,0 2 979,4 -36,3 -36,3 -1,2 374,5 12,7 

Tietotekniikkakulut 1 904,2 41,5 1 531,8 40,1 1 419,8 111,9 111,9 7,9 372,4 19,6 

Ilman kustp:n 943 
tietotekniikkakuluja 

1 413,3 20,0 1 411,2 22,3 1 559,5 -148,3 -148,3 -9,5 2,1 0,1 
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Palvelukeskuksen palvelut on hinnoiteltu joko suoriteperusteisesti tai tuntihintaisina, ja ne lasku-
tetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Palvelukeskuksen laskutus luontopalveluilta oli runsaat 
neljä miljoonaa euroa (sis. alv) eli noin 200 000 euroa (5 %) enemmän kuin edellisvuonna. Nousu 
selittyy pääosin toimitilakustannusten kasvulla johtuen ulkoisten kustannusten noususta (vuokrat, 
siivous, kiinteistönhoito, turvallisuus, alv). Toimitilojen vuokra- ym. kulut jaetaan yksiköille nii-
den käytössä olevien neliömäärien perusteella.  

Luontopalveluille kohdistunut veloitus kasvoi myös vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna. Tämä 
johtui luontopalvelujen toiminnan volyymin kasvusta (mm. hankkeiden määrän kasvu, nuorten 
työllistäminen oheiskuluineen, ostolaskujen määrän kasvu). Nuorten työllistäminen jatkui edel-
leen vuonna 2013. Luontopalvelujen volyymia kasvattivat myös mm. Suomen luontokeskus Hal-
tian toiminnan käynnistäminen ja lupamyynnin siirtyminen luontopalveluille alkuvuonna 2013. 
Arvonlisäveroa kasvatti veroprosentin nousu. 

 

Palvelukeskuksen laskutus luontopalveluilta 2011–2013 sekä luontopalvelujen osuus toimintojen kokonaislaskutuksesta.  

  2013 2012 2011 
Muutos 

2011–2012 
Muutos 

2012–2013 

  € % € % € % € % € % 

Hankintapalvelut 70 106 46,6 50 747 38,1 21 150 32,6 29 597 139,9 19 359 38,1

Johdon sihteeripalvelut 54 689 35,1 45 765 38,3 sis.toimistopalveluihin 8 924 19,5

Talouspalvelut 728 366 50,7 672 569 49,8 569 018 43,0 103 551 18,2 55 797 8,3

Henkilöstöpalvelut 299 540 38,4 285 099 34,5 278 212 34,0 6 887 2,5 14 441 5,1

Toimitilapalvelut 1 798 871 38,7 1 675 931 37,7 1 553 343 36,2 122 588 7,9 122 940 7,3

Toimistopalvelut 162 043 26,6 221 716 24,6 238 943 16,2 28 538 11,9 -59 673 -26,9

Tietopalvelut 526 653 45,2 538 823 45,2 524 145 46,1 14 678 2,8 -12 170 -2,3

Yhteensä (ALV 0 %) 3 640 268 38,6 3 490 650 37,2 3 184 811 35,0 305 839 9,6 149 618 4,3

Yhteensä (ALV) 375 593 325 538 299 322 26 216 8,8 50 055 15,4

Kokonaisveloitus 4 015 861 40,7 3 816 188 39,0 3 484 133 36,9 332 055 9,5 199 673 5,2
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4 Toiminnallinen tehokkuus  

4.1 Taloudellisuus 

Metsähallituksen, julkisten hallintotehtävien, luontopalvelujen kokonaismenot olivat vuonna 2013 
61,76 miljoonaa euroa; vastaava luku vuonna 2012 oli 63,83 miljoonaa euroa. 

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kautta valtion talousarviosta tuleva rahoi-
tus perustuen ohjaavien ministeriöiden ja luontopalvelujen välisiin tulossopimuksiin kattoi me-
noista 40,23 miljoonaa euroa eli 65 % (vuonna 2012 44,90 miljoonaa euroa, 70 %). Tulossopi-
muksiin kirjattujen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää rahoituksen hankkimista myös muista 
lähteistä. Luontopalvelujen saama ns. hankerahoitus työ- ja elinkeinoministeriöltä kattoi menoista 
2,51 miljoonaa euroa eli 4 % (1,73 miljoonaa euroa, 3 %), oikeusministeriöltä saatu rahoitus 0,77 
miljoonaa euroa eli 1 % (0,62 miljoonaa euroa, 1 %), EU-hankerahoitusta käytettiin 4,56 miljoo-
naa euroa eli 7 % (4,69 miljoonaa euroa, 7 %) ja muuta rahoitusta 3,21 miljoonaa euroa eli 5 % 
(3,17 miljoonaa euroa, 5 %), tulorahoituksen ollessa 10,48 miljoonaa euroa eli 17 % (8,72 miljoo-
naa euroa, 14 %). 

 

 

Luontopalvelujen rahoitus vuosina 2012–2013. 
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Hankerahoituksen saanti perustuu vahvasti kansainvälisiin, maakunnallisiin ja paikallisiin kump-
panuuksiin.  Metsähallituksen luontopalveluille tulevat rahoituspäätökset tehdään useimmiten 
maakunnallisella tasolla ja rahoituspäätöksen mukaisesti hankkeet toteuttavat sekä paikallisia 
päämääriä että luontopalveluille tulossopimuksissa annettuja tavoitteita. Hankkeet integroivat 
luontopalvelut toimintaympäristöönsä, ja niillä on myös merkittävä työllistävä ja paikallistaloutta 
aktivoiva vaikutus. Hankerahoituksen osuus toimintavuoden 2013 kokonaisrahoituksesta ja niitä 
vastaavista kokonaismenoista oli 11,02 miljoonaa euroa 18 % (vuonna 2012 9,96 miljoonaa euroa, 
16 %). Nettomenot ilman hankerahoitusta, maanhankintainvestointeja sekä vuoden 2012 osalta 
osakkeiden hankintaa oli vuonna 2013 50,74 miljoonaa euroa ja vuonna 2012 51,97 miljoonaa 
euroa. 

Seuraava taulukko sisältää kokonaismenot ja niiden osuudet menolajeittain. Palkkaus- ja muiden 
henkilöstömenojen kasvu, 1,73 miljoonaa euroa, johtui suurelta osin henkilötyövuosien kasvusta 
(henkilötyövuodet kasvoivat 3 %). Tästä kasvusta 71 % eli 1,23 miljoonaa euroa muodostui han-
ketoiminnan kasvusta. Tärkeimmät palkkaus- ja muita henkilöstömenoja sekä henkilötyövuosia 
lisäävät hankkeet olivat nuorten työllistämishankkeet ks. luku 5.1 Henkilöstön määrän ja työ-
panoksen kehitys. 

ICT-kulut kasvoivat edellisvuoteen nähden 0,47 miljoonaa euroa eli 21 %; muutoksesta 40 % 
kohdentui hanketoimintaan. Pääosa muutoksesta aiheutui eri järjestelmien kehitystyöstä esim. 
paikkatietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisestä sekä käyttäjämäärien kasvusta ja arvonlisäve-
ron korotuksesta. Vuokrat ja muut toimitilamenot kasvoivat edellisvuoteen nähden 1,05 miljoonaa 
euroa. Merkittävimmät muutokset vuokrat ja muut toimitilamenoissa koostuivat toimintavuonna 
2013 avatun Suomen luontokeskus Haltian vuokrasta ja kiinteistönhoidon kustannuksista, luon-
nonsuojelualueiden kiinteistönmuodostamismenoista sekä yleisestä vuokrien noususta ja arvon-
lisäverokannan korotuksesta. 

 

Luontopalvelujen toiminnan menot ja niiden rahoitus menolajeittain 2012–2013. 

Kokonaismenot menolajeittain 
1 000 € 

LP 
yhteiset

Ohjaus-
yksiköt

Etelä-
Suomi

Pohjan-
maa

Lappi 
Yhteensä 

2013 
Yhteensä 

2012
Muutos 

%

Aineet ja tarvikkeet 0 77 1 604 643 926 3 250 2 809 16 %

Palkkausmenot 0 3 371 10 654 6 657 6 952 27 634 25 902 7 %

Matkat ja muut henkilöstömenot 11 378 1 327 925 803 3 445 3 526 -2 %

ICT-kulut 250 858 733 451 474 2 766 2 290 21 %

Vuokrat ja muut toimitilamenot 0 64 1 871 1 652 1 676 5 263 4 203 25 %

Ajoneuvo- sekä muut kone- ja laitemenot 0 27 941 599 776 2 343 2 205 6 %

Ulkopuoliset palvelut  1 321 2 538 1 316 1 037 5 214 4 199 24 %

Muut palvelujen ostot 2 169 860 2 079 1 361 708 7 177 7 648 -6 %

Muut kulut 4 662 670 578 448 2 362 2 219 6 %

Muut investoinnit 0 -79 539 170 250 881 3 312 -73 %

Maanhankintainvestoinnit 0 0 1 269 164 -1 1 432 3 621 -60 %

Osakkeiden hankinta 0 0 0 0 0 0 1 900 -100 %

Yhteensä 2 435 6 540 24 226 14 517 14 049 61 767 63 835 -3 %

Menot pl. maanhankintainvestoinnit 2 435 6 540 22 957 14 353 14 050 60 335 60 214 0 %

 

  



 

40 

Kokonaismenojen jakauma rahoituslajeittain sisältyy alla olevaan taulukkoon. Ympäristöministe-
riön momentin 35.10.52 ns. perusrahoitusta käytettiin 2 % ja maa- ja metsätalousministeriön mo-
mentin 30.63.50 ns. perusrahoitusta 1 % vähemmän kuin vuonna 2012. EU-hankerahoitus eri ra-
hoitusmuodoissa heikkeni yhteensä 3 %. Työ- ja elinkeinoministeriön työllistämistarkoituksiin 
sekä työllistämisperusteisiin investointeihin myöntämä rahoitus kasvoi 45 %. 

 

Luontopalvelujen toiminnan menot ja niiden rahoitus rahoituslajeittain vuonna 2012–2013. 

Kokonaismenot rahoituslajeittain 
1 000 € 

LP 
yhteiset

Ohjaus-
yksiköt

Etelä-
Suomi

Pohjan-
maa

Lappi
Yhteensä 

2013 
Yhteensä

2012
Muutos 

%

Maksullisen toiminnan tulot ja menot -22 1 115 4 204 2 292 2 889 10 478 8 720 20 %

Liiketoiminnan rahoitus asiakaspalvelu-
tehtäviin 

0 0 0 0 20 20 250 -92 %

MMM, perusrahoitus 443 850 1 243 1 729 2 581 6 846 6 897 -1 %

YM, perusrahoitus 2 014 4 004 12 660 6 422 6 719 31 819 32 322 -2 %

YM, meriensuojelu 0 0 63 40 0 104 100 4 %

YM, luonnonsuojelualueiden hankkiminen 0 78 1 180 217 -1 1 474 3 682 -60 %

YM, osakemerkintä  0 0 0 0 0 0 1 900 -100 %

EU:n rakennerahastot 0 0 583 1 152 776 2 511 3 308 -24 %

EU Life-rahastot 0 11 829 262 30 1 131 1 066 6 %

Muu EU-rahoitus 0 0 151 596 176 922 319 189 %

OM, avolaitostyöt 0 0 772 0 0 772 621 24 %

Alueiden kehittämisraha, esim. MKR 0 0 134 247 17 399 716 -44 %

TEM, työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet 0 0 151 355 261 766 144 431 %

TEM, työllistämisperusteiset siirtomenot 
investointeihin 

0 0 852 628 259 1 739 1 583 10 %

Muu ulkopuolinen rahoitus 0 483 1 405 577 321 2 787 2 205 26 %

Yhteensä 2 435 6 541 24 227 14 517 14 048 61 767 63 835 -3 %

Menot pl. maanhankintainvestoinnit 2 435 6 463 23 047 14 300 14 049 60 293 60 153 0 %

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty ministeriöiden ns. perusrahoituksen sekä muun rahoituksen 
jakautuminen prosesseittain. Yhteiset menot sisältävät tehtävät, joita ei kohdenneta suoraan pro-
sesseille. Näitä ovat mm. kansainväliset tehtävät, hallintotehtävät (mm. toiminnan johtaminen, 
henkilöstöasioiden hoito ja palvelukeskuksen ja konsernitoimintojen menot), maanhankintainves-
toinnit sekä vuoden 2012 osalta Nuuksiokeskus Oy:n osakkeiden hankinnan. 

Pääosa Metsähallituksen luontopalvelujen saamasta erillis- ja hankerahoituksesta käytetään luon-
non virkistyskäytön prosessissa.  
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Luontopalvelujen bruttomenot 2012–2013 tehtävittäin ja rahoitustyypeittäin. 

Prosessit ja tehtävät    
1 000 € 

MMM 
perusrah. 

YM perusrah
ml. merien-

suojelu

Muut 
rahoitus-

lajit

Menot 
yhteensä 

2013 

Menot 
yhteensä 

2012 

Muutos 
euro

Muutos
%

Yhteiset menot 747 6 665 2 314 9 726 14 221 -4 495 -46 %

Luonnonsuojelu 18 7 758 4 688 12 464 11 370 1 094 9 %

Luonnon virkistyskäyttö 3 901 14 541 10 266 28 708 28 165 543 2 %

Alueiden hallinta 71 2 854 529 3 454 3 108 346 10 %

Eräasiat 1 728 105 5 201 7 034 6 438 596 8 %

Siemenhuolto ja uittorakenteet 381 0 0 381 534 -153 -40 %

Menot yhteensä 2013 6 846 31 923 22 998 61 767 63 835 -2 068 -3 %

Menot yhteensä 2012 6 897 32 422 24 515  

Muutos euro -51 -499 -1 517  

Muutos % -1 % -2 % -6 %       

 

 

Seuraavassa taulukossa on eritelty maa- ja metsätalousministeriön määrärahan käytön jakautumi-
nen tehtävittäin. Maa- ja metsätalousministeriön määrärahalla maksetut bruttomenot olivat yh-
teensä 6,84 miljoonaa euroa (6,89 miljoonaa euroa vuonna 2012). Vuoden 2013 käytettävissä ole-
vista määrärahoista siirtyi vuodelle 2014 yhteensä 0,24 miljoonaa euroa. 

 

Luontopalvelujen maa- ja metsätalousministeriön määrärahan (momentti 30.63.50) käyttö tehtävittäin vuonna 2013. 

Tehtävät  
1 000 € 

Määrä-
raha
2013

LTA
2013

Vuodelta 
2012

siirtynyt

Brutto-
tulot
2013

Käytettä- 
vissä yht. 

2013 

Brutto-
menot

2013

Vuodelle  
2014 

siirtyvät

1. Yhteiset menot 800 1 021 821 199

2. Valtion retkeilyalueet, erämaa-alueet, virkistys-
metsät, muut virkistysalueet, muu reittiverkosto 

3 497 22 3 986 3 972 14

3. Erävalvonta 1 196 1 200 1 193 7

4. Riistataloudelliset hankkeet 34 34 40 -6

5. Kalataloudelliset hankkeet 218 218 203 15

6. Iijoen ja Hossanjoen uittovelvoitteen hoito 218 3 221 235 -14

7. Uittorakenteiden ylläpito 110 110 108 2

8. Pohjois-Suomen siemenhuolto 300   692 300 273 27

Yhteensä 6 373 0 0 717 7 090 6 846 243
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4.2 Tuottavuus 

Tuottavuustavoitteista on sovittu samansisältöisesti sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsä-
talousministeriön kanssa.  

Tuottavuustavoitteet  
(huom. tavoitteiden numerointi vastaa 
ympäristöministeriön sopimuksen nu-
merointia) 

Tavoitteiden toteutuminen 

8.1 Metsähallitus ottaa käyttöön suoje-
lualueiden ja lajitiedon hallintaa paran-
tavat tietojärjestelmät yhteistyössä luon-
nonsuojeluhallinnon kanssa. Metsähalli-
tus vastaa näiden järjestelmien teknises-
tä ylläpidosta.  

Järjestelmien valmistuminen viivästyi edelleen. Ta-
voitteena on saada Suojelualuetietojärjestelmä 
(SATJ) käyttöön huhtikuussa 2014 (ei sisällä vielä 
tässä vaiheessa ympäristöministeriön kiinteistöjen 
hallintaa).  Suojelualueiden kuviotietojärjestelmän 
(SAKTI) ja suojelualueiden suunnittelun ja seurannan 
tietojärjestelmän (SASS) käyttöönotto tulee tapahtu-
maan kahdessa vaiheessa. Käytön kannalta kiireelli-
simmät osat pyritään saamaan käyttöön loppukevääs-
tä 2014. Lajitiedon hallintajärjestelmän (LajiGis) 
käyttöönotto ajoittunee kesään 2014. Suojelualueiden 
palveluvarustuksen tietojärjestelmän ja Vuokra-
järjestelmän toteutusprojektit alkuperäisen toimittajan 
kanssa keskeytettiin ja valmistelut uuden toimittajan 
valitsemiseksi aloitettiin.  

8.2 Metsähallitus raportoi kokonaistuot-
tavuuden kehityksestä liittyen omistaja-
poliittiseen linjaukseen. 

Kokonaistuottavuusindeksi oli 97,99. Tuottavuus 
laskettiin Tilastokeskuksen menetelmällä ja se oli 
yksi tulospalkkiotekijöistä. 

8.3 Metsähallitus kehittää palvelupro-
sesseja ja muita toimintatapoja tavoit-
teena vähentää hallintoon ja tukipalve-
luihin käytettävän budjettirahoituksen 
määrää. 

Metsähallitus käynnisti keväällä tukipalveluprosessi-
en kehittämisprojektin, johon liittyviä toimenpiteitä 
toteutettiin loppuvuodesta. Palvelukeskuksen tavoi-
teorganisaation mukaiseen toimintatapaan siirrytään 
vuoden 2015 aikana.  

8.4 Metsähallitus hakee valtion budjetti-
rahoitusta täydentävää hankerahoitusta, 
jonka määrä pyritään pitämään vähin-
tään nykyisellä tasolla. 

Valtion budjettirahoitusta täydentävä EU-rahastojen 
kautta tuleva hankerahoitus on säilynyt lähes entisen 
suuruisena, vaikka rahoituskausi on lähestymässä 
loppuaan. Sen sijaan perusrahoituksen lisäksi haetta-
va valtion budjettirahoitus hankkeisiin on lisääntynyt 
(TEM-rahoitus, Rikosseuraamusvirasto, ympäristö-
ministeriön erillisrahoittamat hankkeet, mm.  
VELMU-inventoinnit merialueilla). 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty luontopalvelujen tuotoksen, työ- ja kokonaispanosten määrä-
muutoksia sekä näistä laskettuja työn ja kokonaistuottavuuden muutoksia. Muutosprosentti kertoo 
muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna siten, että edellisen vuoden taso on 100. Tuottavuusin-
deksin laskentamalli perustuu Tilastokeskuksen menetelmään. Tuotokset muodostuvat pääosin 
luvussa 3.2 luetelluista määrällisistä suoritteista. 
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Luontopalvelujen tuotos-panos- ja tuottavuus muutosprosentit edellisvuoteen verrattuna. 

Muutos % edellisestä 
vuodesta 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Tuotos 4,6 5,3 0,3 -2,9 1,4 10,5 2,5 -1,9

Työpanos 3,1 16,6 -12,8 7,6 0,0 -3,7 -3,2 1,4

Kokonaispanos 6,7 10,1 -5,3 0,5 -3,2 1,8 3,6 -2,1

Työn tuottavuus 1,4 -9,7 15,0 -9,8 1,4 14,7 5,9 -3,2

Kokonaistuottavuus -2,0 -4,3 5,9 -3,4 4,8 8,5 -1,0 0,3

Valtion kokonais-
tuottavuusindeksi 

Julkaistaan 
syksyllä 2014 

-2,5
Tietoa ei ole 

saatavilla

Ei täysin vertailukel-
poinen edellisten 

vuosien kanssa  
2,2

-2,0 1,3 -1,9 0,9

 

Luontopalvelujen kokonaistuottavuuskehitys parani vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna. Työn 
tuottavuus nousi 1,4 prosenttia ja kokonaistuottavuus heikkeni 2,0 prosenttia. Luontopalvelujen 
tuotosmäärä nousi 4,6 prosenttia. Työpanos nousi 3,1 prosenttia ja kokonaispanos 6,7 prosenttia. 

Toimintavuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin merkittäviltä osin erinomaisesti mukaan lukien 
tuotoksena mitattavat suoritteet. Kokonaistuottavuuden heikkenemiseen vaikutti kokonaispanok-
sen 6,7 prosentin nousu tuotoksen volyymin noustessa vain 4,6 prosenttia ja samanaikaisesti työ-
panoksen noustessa 3,0 prosenttia. Kokonaispanokseen ja työpanokseen sisältyy vuosittain ku-
lueriä, joiden tuotoksia ei mitata toimintavuoden kokonaistuottavuuden tuotoksena. Tällaisia oli-
vat toimintavuonna 2013 esimerkiksi tietojärjestelmien ja tietokantojen ylläpito ja kehittäminen, 
laajat selvitykset uusien kansallispuistojen perustamisen edellytyksistä, valtion kiinteistöstrate-
giaan perustuva hallinnansiirtojen selvitys- ja valmistelutyö sekä aikaisempien vuosien investoin-
tien poistot. 

4.3 Kannattavuus 

Julkisten hallintotehtävien maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus parani vuoteen 2012 
verrattuna. Kustannusvastaavuuden parantuminen aiheutui pääosin liikevaihdon kasvusta aiheut-
tamisperiaatteen mukaisten kustannusten säilyessä vuoden 2012 tasolla. Vuoden 2013 liikevaihto 
kasvoi 2,18 miljoonaa euroa (24 %), kun vastaavat kulut alenivat 0,59 miljoonaa euroa (-0,01 %). 

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 73 %, kun se edellisvuonna oli 69 %. 
Maa- ja metsätalousministeriön toimialan suoritteiden liikevaihto aleni 0,04 miljoonaa euroa  
(-2 %) vastaavien kustannusten alentuessa 0,41 miljoonalla eurolla (-10 %) vuoteen 2012 verrat-
tuna. Liikevaihdon lasku johtui toisaalta metsästyslupien myynnin lievästä laskusta ja toisaalta 
kalastuslupien myynnin lievästä noususta. Kanalintuluvat ja hirvenmetsästysluvat muodostavat 
merkittävän osan metsästyslupatuloista. Kanalintulupien liikevaihto on hyvien lintuvuosien ansi-
osta säilynyt lähes samana, mutta hirvilupien myynnissä oli pientä laskua vuoteen 2012 nähden 
johtuen pääosin alenevista hirvikannoista.  

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusten lasku muodostuu tarkentuneesta, aiheuttamisperi-
aatteen mukaisesta kulujen kohdentamisesta suoritteille sekä investointien aktivoinnista taseeseen 
muodostuen poistojen kautta tilikauden kuluksi. Ympäristöministeriön julkisoikeudellisten suorit-
teiden osuus kokonaistuotoista oli 3 % (4 % vuonna 2011) ja vastaava osuus kustannuksista oli 
5 % (3 % vuonna 2012). 
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Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 119 %, kun se edellisvuonna oli 91 %. 
Edellisvuoteen verrattuna ympäristöministeriön toimialan suoritteiden liikevaihto kasvoi 2 031,86 
miljoonaa euroa (58 %) ja niitä vastaavat kustannukset alenivat 0,83 miljoonalla eurolla eli 23 %. 

Toimintavuoden 2013 aikana kasvoi kaikkien ympäristöministeriön toimialaan liittyvien suorittei-
den liikevaihto verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvusta n. 25 % muodostui kesällä 2013 avatun 
Suomen luontokeskus Haltian liikevaihdosta.  Merkittävin yksittäinen liikevaihdon kasvu tapahtui 
puun myynnissä 0,90 miljoonaa euroa. Saatu hankerahoitus on ohjannut ennallistamista soiden 
ennallistamiseen, johon kuuluu oleellisesti puustonpoisto hankkeen elinkaaren loppupuolella. 
Lisäksi aikaisempien vuosien huonot korjuuolosuhteet soilla siirsivät korjuutöitä vuodelle 2013. 
Ennallistamistöistä toimitettu puumäärä oli vuonna 2013 n. 44 000 kuutiometriä koostuen pääasi-
assa kuitu- ja energiapuusta (vuonna 2012 27 000 kuutiometriä, arvio vuodelle 2014 on 21 000 
kuutiometriä). 

Ympäristöministeriön toimialaan liittyvien suoritteiden kustannusten nousu muodostuu pääosin 
tarkentuneesta, aiheuttamisperiaatteen mukaisesta kulujen kohdentamisesta suoritteille erityisesti 
ennallistamisalueilla tapahtuvan puun myynnin osalta. Samanaikaisesti puunkorjuuseen ja  
-myyntiin liittyvä kustannustietoisuus on lisääntynyt ja ohjannut toimintoja kustannustehokkaa-
seen yhteistyöhön Metsähallituksen metsätalouden tulosalueen kanssa. Ennallistamistöihin liittyvä 
puunkorjuu on osa ennallistamisessa tarvittavien useiden työvaiheiden ja työlajien kokonaisuutta 
(esim. suon ennallistaminen vaatii puuston poiston lisäksi ojien tukkimista). 

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan suoritteiden liikevaihto kasvoi 0,17 miljoonaa euroa eli 
8 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihdon kasvu muodostui pääosin kalastuslupien ja kalastus-
alueiden vuokrauksessa tapahtuneesta myynnin kasvusta. Kalastuslupien ja kalastusalueiden 
vuokrauksen volyymit pysyivät lähes samana kuin edellisvuonna, mutta hinnan tarkistukset nosti-
vat liikevaihtoa. Vastaavat kustannukset laskivat 0,45 miljoonaa euroa (-17 %). Kustannusten las-
ku muodostui pääosin tarkentuneesta, aiheuttamisperiaatteen mukaisesta kulujen kohdentamisesta 
suoritteille sekä investointien aktivoinnista taseeseen muodostuen poistojen kautta tilikauden ku-
luksi.  

Kustannuslaskennan periaatteita on esitetty luvussa 7.4. Julkisten hallintotehtävien maksullisten 
suoritteiden liikevaihto toimialoittain on esitetty luvussa 8.4.1 ja kustannusvastaavuuslaskelmia 
on analysoitu numeerisesti luvussa 8.4.6. 
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5 Henkisten voimavarojen hallinta ja 
kehittäminen 

5.1 Henkilöstön määrän ja työpanoksen kehitys   

Luontopalveluissa työskenteli vuoden lopussa 403 vakinaista henkilöä eli hieman enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Koko vuoden henkilömäärä oli 928 eli lähes yhtä suuri kuin edellisvuonna.  

Luontopalveluissa tehtiin vuonna 2013 yhteensä 578 henkilötyövuotta. Tämä oli 16,3 henkilötyö-
vuotta enemmän kuin edellisvuonna. Muutokset johtuvat mm. erillismäärärahoilla toteutetuista 
nuorison työllistämishankkeista erityisesti vuonna 2012. Vuonna 2013 avattu Suomen luontokes-
kus Haltia työllisti 10,5 henkilötyövuotta, jotka kasvattivat kokonaistyöpanosta. Yhteistyökump-
panit kuitenkin maksavat Haltian toimintakuluista 80 % mukaan lukien henkilöstökulut. Työvoi-
mahallinnon myöntämällä työllisyysrahoituksella palkattu työpanos kasvoi yli kymmenellä henki-
lötyövuodella. Myös EU-hankkeissa työllistettiin aiempaa vuotta enemmän. 

Luontopalvelujen työmäärästä suurin osa (68,9 %) maksettiin ympäristöministeriön (58,3 %) ja 
maa- ja metsätalousministeriön (10,6 %) rahoituksella. Ympäristöministeriön momentin 35.10.52 
rahoituksella tehtiin 337 henkilötyövuotta sisältäen nuorisotyöllistettyjen työpanoksen. Maa- ja 
metsätalousministeriön momentille 30.63.50 kohdistui noin 61 henkilötyövuotta.    

Metsähallituksen ja Rikosseuraamuslaitoksen rikosseuraamusalueiden välisten yhteistyösopimus-
ten mukaisesti työllistettiin avolaitosvankeja suojelualueiden ja retkeilykohteiden hoitotehtävissä. 
Kokonaistyömäärä oli noin 45 henkilötyövuotta. Töitä tehtiin kansallispuistoissa ja retkeilykoh-
teissa eri puolella Etelä-Suomea mm. Nuuksion, Sipoonkorven, Liesjärven, Torronsuon, Päijän-
teen, Valkmusan, Isojärven, Helvetinjärven, Salamajärven, Seitsemisen ja Leivonmäen kansallis-
puistoissa sekä Aulangon luonnonsuojelualueella ja Evon retkeilyalueella. Työt sisälsivät yleisö-
palvelujen ylläpito- ja huoltotehtäviä, reittien ja rakennusten korjausrakentamista sekä luonnon-
hoitotöitä. Yhteistoiminnassa olivat mukana Suomenlinnan, Keravan, Vanajan ja Laukaan avo-
vankilat. Toiminta on laajentunut uusille alueille, ja vuonna 2013 on sovittu uusien vankiloiden 
liittymisestä yhteistyöverkostoon lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla. 

Vapaaehtoistyön määrä kasvoi 19 henkilötyövuoteen. Vapaaehtoisina työskenteli yhteensä 2 381 
henkilöä mm. suojelualueilla, riistanhoidossa ja lajisuojelun tehtävissä.  

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrien suhde oli sama kuin edellisvuonna. Vakinaisen 
henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 48,6 vuotta.  
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Luontopalvelujen henkilöstökehitys 2010–2013. 

  2010 2011 2012 2013 

Henkilömäärä, yhteensä 988 787 942 928 

muutos edelliseen vuoteen verrattuna % 14,0 -20,3 19,7 -1,5 

vakinaiset kaikki, lukumäärä / % 396 / 40,1 390 / 49,6 402 / 42,7 414 / 44,6 

määräaikaiset kaikki, lukumäärä / % 592 / 59.9 397 / 50,4 542 / 57,3 514 / 55,4 

Henkilömäärä 31.12. 550 492 590 603 

vakinaiset, lukumäärä / % 381 / 69,3 377 / 76,6 394 / 66,8 403 / 66,8 

määräaikaiset, lukumäärä / % 169 / 30,7 115 / 23,4 196 / 33,2 200 / 33,2 

Henkilötyövuodet 552,8 482,1 561,8 578,1 

muutos edelliseen vuoteen verrattuna % 8 -12,8 16,5 3 

vakinaiset 350 342,6 356,4 369,6 

määräaikaiset 202,9 139,4 205,4 208,9 

Henkilöstön keski-ikä 31.12.      

vakinaiset 48,0 48,1 48,5 48,6 

määräaikaiset 32,3 39,7 35,8 34,9 

45 vuotta täyttäneiden osuus % 50,9 58,1 53,9 51,6 

Vakinaisten koulutustasoindeksi 31.12. 6,27 6,34 6,35 6,41 

Palkkasumma, miljoonaa euroa ilman sivukuluja 19,6 18,3 21,4 22,6 

Henkilömäärän ja työpanoksen nousu vuodesta 2011 johtuu pääosin nuorisotyöllisyyshankkeista  

Koulutustasoindeksin nousu 2009/2010 johtuu pääosin tietojen päivittämisestä 

 

Nuorten työllistäminen 

Lapin TE-toimisto myönsi 100 %:n palkkatukena Lapin luontopalveluille 250 000 euroa alle 30-
vuotiaiden korkeasti koulutettujen vastavalmistuneiden ja maahanmuuttajien työllistämiseen. 
Palkkatuella työllistettiin 24 nuorta keskimäärin 5 kuukauden mittaisissa työsuhteissa luonnon-
suojelualueiden huollon, asiakaspalvelujen ja suunnittelun tehtävissä (n. 10 htv). 

Luontopalveluille myönnettiin syksyn kolmannessa lisätalousarviossa määräraha nuorten työllis-
tämiseen. Kolmivuotisen 2,5 miljoonan euron määrärahan käytöstä laadittiin suunnitelma ja sen 
toteutus käynnistettiin loppuvuodesta. Määrärahaa ehdittiin käyttää noin 22 000 euroa ja sillä pal-
kattiin 10 nuorta. Pääosin määräraha käytetään vuonna 2014. Vuoden 2012 ensimmäisessä lisäta-
lousarviossa nuorten työllistämiseen myönnetyllä määrärahalla työllistettiin edelleen 20 nuorta 
(329 000 €). 

Nuoria työllistettiin luonnon ja kulttuuriperinnön hoidon, virkistyskäytön rakenteiden ylläpidon, 
asiakaspalvelun ja opastuksen sekä erätalouden tehtävissä. Tavoitteena on edistää nuoren työnteki-
jän myöhempää työllistymistä, tarjota mielekkäitä työtehtäviä sekä tuottaa Metsähallituksen luon-
topalveluille lisäarvoa. 
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5.2 Työpanoksen jakautuminen tehtävittäin ja yksiköittäin  

Luontopalvelujen työpanoksesta suurin osa tehtiin alueyksiköissä (92 %). Työpanos oli suurin 
Etelä-Suomen luontopalveluissa (225 htv, 39 %). Sekä Pohjanmaan että Lapin luontopalvelujen 
osuudet kokonaistyöpanoksesta olivat runsas neljännes. Huomattava osa ohjausyksiköiden 49 
henkilötyövuoden työpanoksesta tehtiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Luontopalvelujen työ-
paikat sijoittuvat koko maahan. 

 

 

Luontopalveluissa tehty työmäärä yksiköittäin 2013.  

 

Työmäärän jakautumisessa päätoiminnoille ei tapahtunut suuria muutoksia. Työmäärältään suurin 
toiminto oli edelleen luonnon virkistyskäyttö, jossa tehtiin yli puolet kokonaistyöpanoksesta. 
Työmäärä kasvoi eräasioissa johtuen mm. lupamyynnin siirtymisestä luontopalveluille, hankkeista 
ja sijaisuusjärjestelyistä. 

 

Luontopalveluissa tehty työmäärä yksiköittäin ja tehtävittäin 2012–2013. 

Kaikki tehtävät tehtäväryhmittäin 
(htv) 

Ohjaus-
yksiköt 

Etelä-
Suomi 

Pohjan-
maa 

Lappi 
Yhteensä 

2013 
Yhteensä 

2012 

Luonnonsuojelu 10 67 37 22 136 133 

Luonnon virkistyskäyttö 5 126 70 100 301 300 

Alueiden hallinta 6 12 10 6 34 33 

Eräasiat 6 14 28 20 68 60 

Muut tehtävät 22 6 4 7 39 36 

Tehtävät yhteensä 49 225 149 155 578 562 
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226

149

155 Ohjausyksiköt

Etelä-Suomi

Pohjanmaa

Lappi

39 %

26 %

27 %

8 %
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5.3 Työhyvinvointi 

Metsähallituksen henkilöstötutkimus tehdään vuosittain lokakuussa. Syksyllä 2012 tehdyn henki-
löstötutkimuksen tuloksia ja tulos- ja kehityskeskustelusovelluksessa tehtyjä arviointeja käsiteltiin 
yksiköissä ja toteutettiin yhteisesti sovitut toimenpiteet. Vuoden 2013 henkilöstötutkimuksen tu-
lokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin aiempina vuosina. Erityistä huomiota kiinnitetään tiimi-
kohtaisissa tuloksissa mahdollisesti tapahtuneisiin muutoksiin. Tuloksissa onkin nähtävissä selvä 
parannus tiimeissä, joissa on tehty kehittämistoimia. Luontopalvelujen henkilöstö arvioi Metsä-
hallituksen kokonaistuloksiin verrattuna huomattavasti kriittisemmin ajan riittävyyttä työmäärään 
nähden. Johdon tulee konkreettisesti tukea prosesseja ja tiimejä priorisoimaan tavoitteita ja aset-
tamaan ne aiempaa realistisemmalle tasolle. On myös tehtävä päätöksiä tarvelähtöisesti mm. pal-
velujen supistamisesta. 

Luontopalveluissa oli sairauspoissaoloja vuonna 2013 kaikkiaan 2 992 työpäivää, joka on 5,2 
työpäivää henkilötyövuotta kohden. Luku on hieman alempi kuin edellisvuonna. 

Työtapaturmia oli 30 kappaletta ja menetettyjä työpäiviä oli 464. Henkilötyövuotta kohden lasket-
tuna luku on 0,8. Se on selvästi korkeampi kuin vuonna 2012. 

 

Työhyvinvoinnin kehitys 2010–2013. 

  2010 2011 2012 2013

Lähtövaihtuvuus, vakinaiset % 2,8 3,3 2,5 2,4

Tulovaihtuvuus, vakinaiset % 1,5 3,1 5,0 4,3

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen (lkm) 1 2 2 1

Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 7,9 6,8 6,3 5,2

Työterveyshuolto, euroa / htv (netto) 225 198 220 220

Työtapaturmien lukumäärä 35,0 18 27 30

työtapaturmista johtuvat poissaolot, työpäivää / htv 0,35 0,32 0,43 0,80

Työtyytyväisyys (henkilöstötutkimus 2009–2011,  
vuonna 2008 työyhteisön tila-arvio) 

     

arvosana työnantajalle (asteikko 4–10) 8,3 8,3 8,4 8,4

esimiestyöskentely (asteikko 1–5) 4,1 4,1 3,9 3,9

työtyytyväisyys (asteikko 1–5) 4,1 4,0 4,0 4,0

5.4 Tulospalkkio 

Tulospalkkio vuodelta 2013 on 4,1 %. Siitä 3,1 prosenttiyksikköä maksetaan rahana ja yksi pro-
senttiyksikkö tukipalveluprosessien kehittämiseen liittyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tulok-
sen mukaisesti kahden päivän vapaana. Tulospalkkiotekijät olivat kokonaistuottavuus (painoarvo 
40 %), asiakastyytyväisyys (25 %), julkisuuskuva (15 %) ja metsätalouden tulosmatriisin arvo 
(20 %).  
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6 Toiminnan arvioinnit 

Puuinfo myönsi Suomen luontokeskus Haltialle Puupalkinnon marraskuussa. Palkinnon myöntä-
misperusteissa mainitaan, että Haltia on ensimmäinen ristiinliimatuista massiivipuulevyistä ra-
kennettu julkinen rakennus Suomessa. Se toimii näin suunnannäyttäjänä puurakentamisessa. 
Muualla maailmassa nopeasti yleistyvää tekniikkaa ei ole aikaisemmin tässä mittakaavassa käytet-
ty Suomessa. Haltian arkkitehtuuria kiiteltiin erittäin korkeatasoiseksi. Kalevalaisen taruston in-
spiroima rakennus on keskeinen osa näyttelyä, joka kertoo Suomen kansallispuistoista. Rakennus 
on istutettu taitavasti jyrkkään kalliorinteeseen, mikä mahdollistaa upeat luontonäkymät. Haltia on 
myös osoittautunut erittäin suosituksi vierailupaikaksi. 

Suomen luontokeskus Haltian lanseerausviestintä palkittiin marraskuussa Mainos- ja viestintätoi-
mistojen liiton MTL Awards -gaalassa. Haltia palkittiin asiakasviestinnän sarjassa (B2C-sarja). 
Palkintoperusteluissa korostettiin pitkäjänteistä taustatyötä Haltian lanseerauksessa sekä oma-
leimaista loppuhuipennusta, mm. Haltian tuomista Helsingin keskustaan Retkitohtori-tapahtuman 
muodossa. Kiitosta saivat myös sosiaalisen median käyttö Haltian viestinnässä sekä hyvin koh-
dennettu mediaviestintä. Retkitohtorina työskenteli kansallispuistokummi, näyttelijä Matti Risti-
nen.  

Haltialle ja sen henkilökunnalle myönnettiin myös muita tunnustuksia. Divaani-lehti valitsi Hal-
tian Vuoden rakennukseksi ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry palkitsi sen RIL-kilpailun 
toisella sijalla. Metsänhoitajaliitto ry. valitsi luontokeskuksen johtaja Timo Kukon Vuoden met-
sänhoitajaksi ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. palkitsi Elina Pilkkeen Ympäristökasva-
tuksen ruusu -palkinnolla. 

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (KKI) palkitsi helmikuussa Metsähallituksen 
luontopalvelut toiminnastaan luonnossa liikkumisen hyväksi. Palkintoperusteissa todetaan, että 
luontopalvelut tuottaa kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla korkealaatuisia ja asiakaslähtöisiä 
retkeilypalveluita. Hyvien palvelujen ansiosta upeisiin luontokohteisiin on helppo löytää ja men-
nä. Maksuttomat retkeilypalvelut tarjoavat myös tulotasosta riippumatta mahdollisuuden päästä 
kokemaan luontoelämyksiä ja nauttimaan Suomen monimuotoisesta luonnosta. 

Koli voitti Vuoden Retkikohde 2013 -kilpailun. Voittaja julkistettiin Retki-messuilla Helsingin 
Messukeskuksessa maaliskuussa. Koli sai palkinnoksi Suomen Messusäätiön myöntämän 5 000 
euron stipendin, joka käytettiin palvelujen parantamiseen. 

75 vuotta täyttänyt Pallas–Yllästunturin kansallispuisto sai Euroopan suojelualueiden organisaa-
tion, EUROPARC:in kestävän luontomatkailun tunnustuksen. European Charter for Sustainable 
Tourism in Protected Areas -tunnustus annetaan suojelualueille, jotka toimivat hyvässä yhteistyös-
sä alueen muiden toimijoiden kanssa käytön kestävyyden edistämiseksi.  

Luontopalvelujen Vuoden viestinviejäksi 2012 nimettiin suojelubiologi Essi Keskinen aktiivisuu-
desta merisuojelun viestinnässä. Sidosryhmät nimesivät puistonhoitaja Aarno Tervosen Repove-
den kansallispuiston kehittäjäksi. 
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6.1 Ympäristöjärjestelmä 

Metsähallituksessa on käytössä SFS-EN ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. 
DNV Certification Oy/Ab arvioi maaliskuussa järjestelmän toimivuutta. Luontopalveluissa arvi-
oinnin kohteena oli alueidenhallintaprosessi. Yleisarvosanaksi tuli 5 asteikolla 1–5. Lieviä poik-
keamia kirjattiin yksi. 

Sisäisiä auditointeja tehtiin kymmenen kappaletta. Auditoinnit koskivat kaikkia prosesseja. Audi-
tointien perusteella ympäristöasioiden hallinnan taso oli hyvä.  

6.2 Metsähallituksen sisäinen tarkastus 

Metsähallituksen sisäinen tarkastus arvioi vuoden 2013 aikana luontopalveluihin liittyen mm. 
hankkeiden hallinnointia ja pilvipalveluohjelmistojen käyttöä ja suunnittelua. 

Hankkeiden valintaprosessi on luontopalveluissa systemaattinen ja yhtenevä koko organisaatiossa. 
Hankkeiden hallintoon liittyvät kehittämiskohteet on tunnistettu ja niiden kehittäminen aloitettu. 

Pilvipalveluiden valinta ja käyttö eivät ole kokonaisuutena suunnitelmallista. Nykyisin käytössä 
oleva hajautettu toimintamalli ei mahdollista mm. toimittajiin liittyvien riskien arviointia ja hallin-
taa, kustannustehokasta toimintaa hankinnoissa ja olemassa olevan osaamisen hyödyntämistä. 
Sisäisen valvonnan kontrolleissa olisi kehitettävää erityisesti Metsähallituksen ja palvelutoimitta-
jien välisessä vastuunjaossa, laadun seurannassa ja käyttöpääoman hallinnassa. 
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7 Tilinpäätösanalyysi 

7.1 Tilinpäätöslaskelmat 

Aiemmin luvussa 4 Toiminnan tehokkuus olevat kokonaismenoja kuvaavat taulukot on laadittu 
pääosin varainkäytön perusteella ml. pysyvien vastaavien lisäykset ja vähennykset ilman poistoja 
ja vaihtuvien vastaavien varaston muutosta, pl. luvussa 4.2 Tuottavuus oleva kokonaistuottavuus-
laskelma. Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien (luontopalvelut) tuloslaskelma, tase ja liite-
tiedot sekä niitä kuvaava tilinpäätösanalyysi on laadittu suoriteperusteisesti liikelaitoksen tilinpää-
tösmallin mukaisesti. Luontopalvelujen tilikauden aikainen tuloslaskelman tulos jää kirjaustekni-
sistä syistä alijäämäiseksi, koska poistoja ja varaston muutosta ei kateta vuosittaisella talousar-
viorahoituksella. Luontopalvelujen tavoitteena ei ole voiton tuottaminen vaan sen tuloksen arvo 
mitataan toiminnan yhteiskunnallisella vaikuttavuudella. 

Luontopalvelujen tuloslaskelman tulos vuodelta 2013 oli 2,19 miljoonaa euroa alijäämäinen.  Ali-
jäämän muodostuminen johtui pääosin seuraavista tekijöistä. Tilikauden kulut (yhteensä 62,09 
milj. €) olivat 4,13 miljoonaa euroa suuremmat (7,14 %) kuin edellisenä vuonna. Kulujen kasvu 
aiheutui pääosin toiminnan volyymin muutoksesta ja sen toteuttamiseksi tarvittavien resurssien 
kasvusta. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat yhteensä 2,47 miljoonaa euroa 
(17,37 %) edellisvuoteen nähden. Valtion talousarviosta muuhun toimintaan saatu rahoitus puoles-
taan kasvoi 1,40 miljoonaa euroa (3,36 %). Poistoja, 2,43 miljoonaa euroa, ja varaston muutosta, 
0,20 miljoonaa euroa, ei kateta vuosittaisella talousarviorahoituksella. Tulosta parantaa eräasioi-
den maksullisen toiminnan ylijäämä sekä kiinteistön myynnistä saatu ylijäämä, yhteensä 0,27 
miljoonaa euroa. Siemenvarastoon sisältyy mahdollisesti epäkuranttia siementä n. 0,20 miljoonan 
euron arvosta, mikä tullaan poistamaan varaston arvosta vuoden 2014 aikana. 

Tilikauden 2013 aikana keskeneräisiin rakennuksiin, teihin ja maa- ja vesirakenteisiin saatu rahoi-
tus ja niihin kohdistuneet poistot, yhteensä 0,89 miljoonaa euroa, on kirjattu hankintamenon vä-
hennykseksi tai korjaukseksi. Näin ollen luontopalvelujen tuloslaskelmassa on vuonna 2013 esi-
tetty valtion talousarvion kautta saatu rahoitus sekä liiketoiminnan muut tuotot suoriteperusteisena 
tuottoeränä siten, että ne vastaavat tilikaudelle kirjattuja kuluja (pl. poistot ja varaston muutos, 
erän maksullisen toiminnan ylijäämä ja kiinteistön myynnin ylijäämä), kulujen oikaisuja sekä 
osittain kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoja. Näin esitettynä oman pääoman jatkuvuus on 
yhtenevä liikelaitoksen tilinpäätöksen kanssa.  

Tilikauden liikevaihto toimialoittain on esitetty liitetiedoissa luvussa 8.4.1 Tuloslaskelmaa täyden-
tävät liitetiedot. Merkittävintä liikevaihdon kasvu oli liiketaloudellisesti hinnoitellussa lyhyt- ja 
pitkäaikaisessa vuokraustoiminnassa, ennallistamisalueilta poistetun puun myynnissä sekä luonto-
opastuksen ja neuvonnan tuotteissa. Liikevaihdon muutosta ja kannattavuutta on kuvattu tarkem-
min luvussa 4.3 Kannattavuus. 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 5,48 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen oli 0,28 miljoonaa 
euroa (6,32 %). Muiden tuottojen muutos sisältää kesällä 2013 avatun Suomen luontokeskus Hal-
tian toiminnan kumppanuussopimuksiin liittyvät veloitukset. 

Luontopalvelujen tilikauden kulut (pl. varaston muutos ja poistot) kasvoivat 4,44 miljoonaa euroa 
edellisvuoteen nähden. Tilikauden aikaisiin kuluihin sisältyvät myös valtion talousarviosta saadul-
la rahoituksella tai valtion talousarvion ulkopuolisella rahoituksella katetut hanketoiminnan kulut.  
Hanketoiminnan volyymin kasvu näkyy myös kulujen kasvuna.  
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7.2 Valtion talousarviosta saatujen määrärahojen käyttö 

Valtion talousarviosta saadut määrärahat, 43,18 miljoonaa euroa, on eritelty tuloslaskelmaa täy-
dentävässä liitelaskelmassa luvussa 8.4.1. Rahoitus käytettiin ohjaavien ministeriöiden kanssa 
tulossopimuksissa sovittujen tehtävien suorittamiseen ja niistä aiheutuvien menojen maksamiseen. 
Valtion talousarvion kautta saatiin ns. perusrahoituksen (momentit 30.63.50 MMM ja 35.10.52 
YM) lisäksi hanke- ja muuta täydentävää rahoitusta. Ympäristöministeriön momentin 35.10.52 
vuodelle 2013 siirtyvissä erissä on huomioitu liitetietojen esittämisteknisistä syistä johtunut epä-
jatkuvuus niin, että vuodelle 2013 siirtyvät erät sisältävät kaikki käytettävissä olevat varat.  

Luontopalvelujen voittoa tavoittelemattoman tytäryhtiön Nuuksiokeskus Oy:n omistama kiinteistö 
valmistui vuonna 2013. Yhtiön muita osakkaita ovat suurimman omistajatahon eli luontopalvelu-
jen lisäksi Espoon kaupunki ja Solvalla Nedre Ab. Helsingin kaupungilla on hallituspaikka yhtiös-
sä. Nuuksiokeskus Oy omistaa Suomen luontokeskus Haltian rakennuksen ja tontin. Yhtiö vuok-
rasi kiinteistön Haltian toiminnasta vastaavalle luontopalveluille. Suomen luontokeskus Haltia on 
Suomen luonnosta kertova näyttely-, tapahtuma- ja kokouskeskus, jolla on myös luontokoulutoi-
mintaa. Rakennuksessa toimii luontopalveluihin vuokrasuhteessa oleva ravintolayrittäjä.  Haltian 
toiminnan rahoittavat yhteistyösopimuksen mukaisesti luontopalvelut, Espoon kaupunki, Solvalla 
Nedre Ab, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Vihdin kunnat. 
Haltian toiminnan kassavirta tapahtuu luontopalvelujen kirjanpidossa ollen vuonna 2013 noin 
0,96 miljoonaa euroa. Nettomenoista 80 prosenttia laskutetaan edellä mainituilta yhteistyökump-
paneilta ja 20 prosenttia katetaan ympäristöministeriön määrärahoista. 

Ympäristöministeriön hallinnonalan hanke- ja muu täydentävä rahoitus kohdistui pääosin Itäme-
ren vedenalaisen luonnon inventointeihin, mikä on muodostunut vakiintuneeksi toiminnaksi vuo-
desta 2012 lähtien. Lisäksi rahoitus sisälsi mm. ympäristöministeriön, Helsingin yliopiston ja 
Metsähallituksen luontopalvelujen Zonation-yhteisprofessuurin ja suojelualueiden tiedonhallinnan 
eli SALTI-hankkeen kuluja. 

Oikeusministeriön pääluokasta saadulla 0,77 miljoonan euron rahoituksella maksettiin avolaitos-
vankien työpanoksesta aiheutuneita menoja. Vankeja työllistettiin yhteensä 45 henkilötyövuoden 
(34 henkilötyövuotta vuonna 2012) verran luonnon virkistyskäytön ja luonnonhoidon tehtävissä 
mm. Nuuksiossa, Sipoonkorvessa, Evolla ja Aulangolla. 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta saatu rahoitus oli 3,60 miljoonaa euroa, josta työllis-
tämisrahoitusta noin 0,98 miljoonaa euroa ja loput erilaisia investointirahoituksia palvelurakentei-
den parantamiseen ja luontomatkailun kehittämiseen. Hankeita toteutettiin mm. Repoveden, Ro-
kuan, Helvetinjärven, Salamajärven ja Urho Kekkosen kansallispuistoissa, Teijon, Hossan ja Ou-
lujärven retkeilyalueilla, Auttikönkäällä, Punkaharjulla, Ystävyyden puistossa, Metsäpeuranmaal-
la ja Koillismaalla.  

7.3 Muun rahoituksen käyttö 

Muu kuin valtion talousarviosta saatu rahoitus koostuu maksullisen toiminnan tulorahoituksesta, 
hankerahoituksesta sekä muusta täydentävästä rahoituksesta. Maksullisen toiminnan tulorahoitus-
ta käytetään maksullisen toiminnan suoritteiden aikaansaamisesta aiheutuviin menoihin. 

Siemenmyynnistä saatua rahoitusta käytetään siemenhuollosta aiheutuvien menojen lisäksi myös 
maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittujen muiden tehtävien hoitamiseen. Tämä on otettu 
huomioon ko. momentin mitoituksessa.  
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Suojelualueiden ennallistamistöistä saadun puun myynnistä kertynyttä tuloa käytettiin Life hank-
keiden omarahoitusosuutena. 

Muu kuin valtion talousarviosta saatu hankerahoitus sisältää pääosin Maakuntaliittojen ja ELY-
keskusten kautta ja suoraan EU:sta saatua rahoitusta sekä kuntien ja yritysten osuuksia hankkei-
den omarahoitukseen. Life-hankkeista merkittävimpiä olivat Suoverkosto- ja Luonnonhoito-
hankkeet sekä uutena alkanut viisi vuotta kestävä Saimaannorppa Life. Aluekehitys- ja sosiaalira-
haston hankkeita toteutettiin monipuolisesti eri puolilla Suomea. Niissä kunnostettiin palveluva-
rustusta useissa kansallispuistoissa ja retkeilykohteissa, hoidettiin lintuvesiä, parannettiin saaris-
ton suojelualueiden tilaa ja saavutettavuutta sekä käynnistettiin yhteistyötä luonnon terveysvaiku-
tusten todentamiseksi. Myös Maaseuturahaston hankkeissa kunnostettiin palveluvarustusta mm. 
Metsäpeuranmaalla, Tiilitehtaanmäellä, Repovedellä ja Inarissa sekä parannettiin kalastusmatkai-
lun edellytyksiä Kainuussa. Rajat ylittävien Interreg- ja Naapuruusohjelmien hankkeissa parannet-
tiin raakkuvesien tilaa, edistettiin veneilyä Perämerellä ja tiivistettiin yhteistyötä venäläisten suo-
jelualueorganisaatioiden kanssa. 

7.4 Kustannuslaskennan perusteet 

Kustannusvastaavuuslaskelma laaditaan Valtiokonttorin määräyksestä. Kustannuslaskentamalli 
perustuu Valtion kirjanpidon käsikirjassa julkaistuihin kustannusvastaavuuslaskelmassa noudatet-
taviin yleisperiaatteisiin. Menojen jakautuminen prosesseittain laskettiin kirjanpidon tietojen pe-
rusteella hyödyntäen prosessijakoa noudattavaa kustannuspaikkaryhmittelyä. Kustannusvastaa-
vuuslaskelmat laadittiin kustannuslaskennan periaatteilla, jotka perustuvat sekä kirjanpitoon että 
säännölliseen työajankäytön seurantaan. Kustannusvastaavuuden parantuminen vuonna 2013 ai-
heutui toisaalta merkittävästä liikevaihdon kasvusta (24 %) mutta toisaalta myös samaan aikaan 
tarkentuneesta aiheuttamisperiaatteen noudattamisesta työaikaa ja muita kuluja kohdennettaessa 
suoritteille. 

Kustannuslaskennassa kaikki palkkausmenot kohdennetaan tehtäville ajankäytön mukaisessa suh-
teessa. Maksullisen toiminnan välitön työaika kohdennetaan suoraan suoriteryhmille. Välillinen 
työaika ja muut kustannukset kohdennetaan välittömän työajan suhteessa. Maksulliseen toimin-
taan käytetty välitön työaika oli yhteensä 12,13 % (11,06 % vuonna 2012) koko työpanoksesta. 

Maksullisen toiminnan pääomakustannukset laskettiin käyttäen välittömän työajan suhdetta koko-
naistyöpanoksesta. Korkoprosenttina käytettiin Valtiokonttorin määräyksen mukaista nimelliskor-
koa, joka vuodelle 2013 oli 1,20 % (1,90 % vuonna 2012). 

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma laadittiin tulo menon kohdalle  
-periaatteen mukaisesti.  Tällöin rahoittajien rahoitusosuudesta kohdennetaan kullekin tilikaudelle 
tuotoksi vain hankkeen tilikaudelle kohdennettuja kustannuksia vastaava osuus. Menot kohdenne-
taan suoriteperusteisesti. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmassa täydentä-
vällä rahoituksella rahoitetut hankkeet ja muu toiminta määriteltiin rahoituslajiperusteisesti.  
Hankkeiden omarahoitukseen laskettiin mukaan maksullisen toiminnan ylijäämillä ja perusrahoi-
tuksella maksetut hankekulut. Pääomakustannukset sekä muut yhteiskustannukset kohdennettiin 
yhteisrahoitteiseen toimintaan palkkamenojen suhteessa.  

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 11,05 miljoonaa euroa (10,87 miljoonaa euroa vuonna 
2012). Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus oli 18,33 % (18,66 % vuonna 2012) kokonaisrahoituk-
sen määrästä pl. maahankintainvestoinnit ja osakemerkintä.  

Yhteisrahoitteisissa hankkeissa keskeisiä kumppaneita rahoittajina olivat ministeriöt, ELY-
keskukset, Maakuntaliitot ja kasvavana sekä merkittävänä Rikosseuraamusvirasto. Rahoituksel-
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taan merkittävimmät yhteisrahoitteiset hankkeet toteutettiin erillisillä ministeriön osoittamilla 
rahoituksilla, EAKR- sekä LIFE+-rahoitusohjelmilla, työllisyystyöohjelmilla sekä naapuruusoh-
jelmilla. Luontopalvelujen yhteisrahoitteinen hanketoiminta oli valtakunnallista. 

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 56 % (63 % vuonna 2012).  Luontopalvelu-
jen yhteisrahoitteiset hankkeet ovat pääsääntöisesti hankkeita, joiden rahoituksen kriteerit määrit-
tää rahoittaja. Näissä hankkeissa rahoittaja hyväksyy vain osan kustannuksista (esim. Life-
hankkeiden kustannusvastaavuus on pääsääntöisesti 50 %). Mikäli näiden hankkeiden osuus yh-
teisrahoitteisista hankkeista on suuri, merkitsee se luontopalvelujen koko yhteisrahoitteisen toi-
minnan kannattavuuden heikkenemistä vuositasolla. Luontopalvelujen painopisteenä on edelleen 
panostaa valtakunnallisesti toteutettavaan yhteisrahoitteiseen hanketoimintaan, jolla tuetaan luon-
topalvelulle asetettujen tavoitteiden toteuttamista. 
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8 Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

8.1 Tuloslaskelma 

TULOSLASKELMA (euroa ) 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

LIIKEVAIHTO 11 224 938,06 9 041 228,35

Liiketoiminnan muut tuotot 5 480 016,33 5 191 779,03

Materiaalit ja palvelut 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

Ostot tilikauden aikana    3 249 786,35 2 809 269,89

Varastojen muutos 202 804,32 297 415,25

Ulkopuoliset palvelut 5 213 753,19 4 198 983,94

Henkilöstökulut 

Palkat  ja palkkiot 22 528 784,42 21 306 946,85

Henkilösivukulut 

Eläkekulut 4 239 296,65 3 919 370,02

Muut henkilösivukulut 866 160,09 675 916,55

Poistot ja arvonalentumiset 

Suunnitelman mukaiset poistot 2 432 184,94 2 645 630,76

Liiketoiminnan muut kulut 23 367 184,95 22 108 668,93

62 099 954,91 57 962 202,19

LIIKEVOITTO -45 395 000,52 -43 729 194,81

Rahoitustuotot ja -kulut 

Muut korko- ja rahoitustuotot 11 381,87 26 298,17

Korkokulut ja muut rahoituskulut 489,92 9 205,46

TAPPIO ENNEN VALTION TALOUSARVIOSTA MUUHUN
TOIMINTAAN SAATUA RAHOITUSTA 

-45 384 108,57
 

-43 712 102,10

Valtion talousarviosta muuhun toimintaan saatu rahoitus 43 185 552,19 41 781 411,26

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -2 198 556,38   -1 930 690,84
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8.2 Tase 

TASE (euroa ) 31.12.2013 31.12.2012

VASTAAVAA 

PYSYVÄT VASTAAVAT 

Aineettomat hyödykkeet 

Aineettomat oikeudet 77,84 105,32

77,84 105,32

Aineelliset hyödykkeet 

Maa- ja vesialueet 1 106 876 005,59 1 086 487 449,55

Tiet 384 527,32 457 456,26

Rakennukset ja rakennelmat 24 950 321,38 26 290 558,37

Koneet ja kalusto 817 010,48 884 816,91

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00

1 133 027 864,77 1 114 120 281,09

Sijoitukset 

Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä 12 765 111,43 12 765 111,43

Muut osakkeet ja osuudet 737 704,68 737 704,68

13 502 816,11 13 502 816,11

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 146 530 758,72 1 127 623 202,52

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

Vaihto-omaisuus 

Valmiit tuotteet 2 431 880,87 2 634 685,19

2 431 880,87 2 634 685,19

Saamiset 

Lyhytaikaiset 

Myyntisaamiset 1 760 585,67 1 663 502,64

Saamiset liikelaitoksen liiketoiminnalta 174 276,01 209 271,50

Saamiset saman liikelaitoksen tytäryhtiöiltä 2 088,93 5 931,50

Muut saamiset 131 121,10 172 423,24

Siirtosaamiset 4 792 799,57 5 293 835,89

6 860 871,28 7 344 964,77

Rahat ja pankkisaamiset 5 412 844,44 7 196 779,80

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 14 705 596,59 17 176 429,76

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 161 236 355,31 1 144 799 632,28
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VASTATTAVAA 31.12.2013 31.12.2012

OMA PÄÄOMA 

Muu oma pääoma 1 152 671 848,95 1 131 624 450,30

Edellisten tilikausien voitto/tappio -3 887 442,08 -1 956 751,24

Tilikauden voitto/tappio -2 198 556,38 -1 930 690,84

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 146 585 850,49 1 127 737 008,22

VIERAS PÄÄOMA 

Pitkäaikainen 

Muut pitkäaik. korottomat velat 5 500,00 5 000,00

Lyhytaikainen 

Saadut ennakot 5 531 020,12 8 263 895,03

Ostovelat 1 804 011,38 1 153 448,42

Velat liikelaitoksen liiketoiminnalle 1 158 535,76 1 256 023,98

Velat saman liikelaitoksen tytäryhtiöille 77 860,14 120 964,65

Muut velat 666 194,98 483 047,43

Siirtovelat 5 407 382,44 5 780 244,55

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 14 645 004,82 17 057 624,06

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 650 504,82 17 062 624,06

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 161 236 355,31 1 144 799 632,28
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8.3 Rahoituslaskelma 

RAHOITUSLASKELMA  ( euroa ) Julkiset hallintotehtävät Julkiset hallintotehtävät

1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

TOIMINNAN RAHAVIRTA 

Myynnistä saadut maksut 11 547 071,75 8 165 358,61

Muista tuotoista saadut maksut  5 010 377,06 4 954 876,30

Maksut toiminnan kuluista -58 938 995,67 -55 048 520,18

Toiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja -42 381 546,86 -41 928 285,27

Maksetut korot ja rahoituskulut -489,92 -9 205,46

Saadut korot  11 214,27 26 165,97

Saadut osingot 167,60 132,20

Valtion talousarviorahoitus muuhun toimintaan 40 683 146,65 42 850 036,73

Toiminnan rahavirta  -1 687 508,26 938 844,17

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 

Luonnonsuojelualueostot, osakkeet -1 127 423,52 -3 313 436,90

Käyttöomaisuuden ostot, ministeriöiden rahoitus -943 574,84 -2 525 614,70

Käyttöomaisuuden ostot, EU-rahoitus -106 355,73 -634 492,00

Käyttöomaisuuden ostot, muu rahoitus -60 546,77 -81 965,96

Investoinnit aineellisiin ja aineett. hyödykkeisiin -74 262,54 -128 302,51

Aineellisten ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot 448 707,76 334 348,31

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0,00 -1 900 000,00

Omistajien sijoitus luonnonsuojelualueiden  
hankintaan ja osakkeisiin 

1 127 423,52 5 213 436,90

Luontokeskusten rakentamiseen saatu rahoitus 639 105,02 2 965 464,46

Investointien rahavirta -96 927,10 -70 562,40

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 

Pitkäaikaiset muut velat, koroton, muutos 500,00 -250,00

Rahoituksen rahavirta 500,00 -250,00

RAHAVAROJEN MUUTOS -1 783 935,36 868 031,77

Rahavarat 1.1. 7 196 779,80 6 328 748,03

Rahavarat 31.12. 5 412 844,44 7 196 779,80
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8.4 Liitetiedot 

8.4.1 Tuloslaskelmaa täydentävät liitetiedot 

Liikevaihto toimialoittain 2013 2012

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvä liikevaihto   

Julkisoikeudelliset suoritteet:   

  metsästysluvat 2 631 379,04 2 657 243,35

  kalastusluvat 250 341,64 271 275,51

  muut julkisoikeudelliset suoritteet 1 070,35 295,84

Liiketaloudellisesti hinnoitellut:   

  metsästysalueiden vuokraus 578 198,61 597 495,92

  kalastusalueiden vuokraus 224 547,64 121 783,58

  metsästysluvat 1 728,22 8 997,20

  kalastusluvat 875 159,65 797 430,12

  siemenmyynti ja analyysit 694 855,76 669 797,27

Erillislainsäädäntöön perustuvat:   

  vesialuekorvaukset (kalastukseen liittyen) 198 209,83 175 664,46

Yhteensä 5 455 490,74 5 299 983,25

    

Ympäristöministeriön toimialaan liittyvä liikevaihto   

Julkisoikeudelliset suoritteet:   

  uraluvat 91 827,43 88 228,04

  luonnonsuojelusäädöksiin perustuvat päätökset ja luvat 500,00 19 551,69

Liiketaloudellisesti hinnoitellut:   

  alueiden pitkäaikainen vuokraus ja käyttöoikeuden luovutus 807 470,34 690 625,70

  majoitustoiminta ja muu tilojen vuokraus 845 756,22 541 915,99

  puun myynti (ennallistamisalueilta ym.) 2 044 060,80 1 137 626,09

  luonto-opastuksen ja neuvonnan tuotteet 943 900,88 609 141,90

  kirjat ja luonnonsuojelun julkaisusarjat 183 154,37 131 174,41

  muut liiketaloudelliset suoritteet  722 578,74 404 575,51

Erillislainsäädäntöön perustuvat:   

  valtauskorvaukset 112 985,93 102 195,02

  kaivospiirimaksut 17 212,61 16 210,75

Yhteensä 5 769 447,32 3 741 245,10

Liikevaihto yhteensä 11 224 938,06 9 041 228,35

 

Liiketoiminnan muut tuotot 2013 2012

  Käyttöomaisuuden myyntivoitot 341 672,02 334 299,08

  Vakuutuskorvaukset 1 089,23 13 068,62

  Avustukset 1 458,00 3 000,00

  Muut tuotot 5 060 131,29 4 558 651,81

  Muut tuotot, sisäiset 75 665,79 282 759,52

Yhteensä  5 480 016,33 5 191 779,03
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Suunnitelman mukaiset poistot 2013 2012 

  Aineettomien oikeuksien poistot 27,48 2 852,36 

  Teiden ja muiden maarakenteiden poistot 72 928,94 82 896,70 

  Rakennusten ja rakennelmien poistot 1 998 818,63 2 166 710,51 

  Koneiden, laitteiden ja kaluston poistot 360 409,89 393 171,19 

Yhteensä  2 432 184,94 2 645 630,76 

 
Suunnitelman mukaiset poistoajat   

  Aineettomat oikeudet, muut pitkävaik. menot 4–5 vuotta

  Sora-alueet substanssipoisto

  Tiet pääosin 25 vuotta

  Kalarakenteet pääosin 10 vuotta

  Uittorakenteet 25 vuotta

  Rakennukset 20–40 vuotta

  Rakennelmat 4–10 vuotta

  Koneet ja kalusto 4–8 vuotta

 
Rahoitustuotot ja -kulut 2013 2012 

  Korkotuotot 11 381,87 26 298,17 

  Korkokulut -489,92 -9 205,46 

    

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 10 891,95 17 092,71 

 
Valtion talousarviosta muuhun toimintaan saatu rahoitus     

Valtion talousarviossa muuhun toimintaan osoitetun rahoituksen käyttö 2013 2012

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka   

30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 6 129 546,61 6 091 456,16

Ympäristöministeriön pääluokka   

35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 31 692 332,97 32 208 504,74

35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (kulujen osuus) 150 348,32 115 977,25

    

Valtion talousarviossa muuhun toimintaan osoitettu rahoitus yht. 37 972 227,90 38 415 938,15

Muu rahoitus, joka on saatu valtion talousarviosta 2013 2012

  Oikeusministeriön hallinnonala 772 166,62 611 047,88

  Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 14 171,05 12 603,00

  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30 186,44 124 546,00

  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 3 608 983,42 2 435 464,79

  Ympäristöministeriön hallinnonala 1 221 599,56 1 062 433,67

  Muu rahoitus valtion talousarviosta 455 118,72 492 931,37

  Investointi-avustusten eliminointi -888 901,52 -1 373 553,60

Muu valtion talousarviosta saatu rahoitus yhteensä 5 213 324,29 3 365 473,11

Valtion talousarviosta muuhun toimintaan saatu rahoitus 43 185 552,19 41 781 411,26
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8.4.2 Tasetta täydentävät liitetiedot 

Omaisuuserä 
Aineett. 

hyödykk. 
Maa- ja 

vesialueet
Tiet, maa-
ja vesirak.

Raken-
nukset ja

rakennelmat

Koneet, 
kalusto ja 

muut aineell. 

Keskener. 
hankkeet 

Osakkeet
ja osuudet

Yhteensä

1 000 euroa    

    

Hankintameno 1.1. 372 1 086 488 1 862 47 300 7 077 0,000 13 503 1 156 602

Lisäykset 0,000 20 869 0,000 850 293 2 008 0,000 24 019

Vähennykset 0,000 481 0,000 636 102 2 008 0,000 3 227

Hankintameno 31.12. 372 1 106 876 1 862 47 514 7 268 0 13 503 1 177 395

    

Kert.poistot 1.1 372 0 1 405 21 010 6 192 0 0 28 978

Vähenn.ja siirt.kert.poistot 0 0 0 -445 -102 0 0 -547

Tilikauden poisto 0 0 73 1 999 360 0 0 2 432

Kertyneet poistot 31.12. 372 0 1 478 22 563 6 451 0 0 30 864

    

Kirjanpitoarvo 1.1. 0 1 086 488 457 26 291 885 0 13 503 1 127 624

Kirjanpitoarvo 31.12. 0 1 106 876 385 24 950 817 0 13 503 1 146 531

     

Tuotannon koneet ja laitteet    

Kirjanpitoarvo 31.12.      817       

 
Osakkeet ja osuudet, kirjanpitoarvo, euroa     

  31.12.2013 31.12.2012 

    

Tytäryhtiöosakkeet 12 765 111,43 12 765 111,43 

Muut osakkeet 737 704,68 737 704,68 

    13 502 816,11 13 502 816,11 

 
Tytäryhtiöosakkeet, euroa 31.12.2013 31.12.2012 

Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus, Rantasalmi   

omistus-% 66,7 565 111,43 565 111,43 

Nuuksiokeskus Oy   

omistus-% 68,1 12 200 000,00 12 200 000,00 

Tytäryhtiöosakkeet yhteensä 12 765 111,43 12 765 111,43 

 

Saamiset liikelaitoksen liiketoiminnalta ja tytäryhtiöiltä, euroa 

Tytäryhtiöiltä Liiketoiminta Yhteensä 

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

    

Myyntisaamiset 2 088,93 1 995,50 61 445,54 114 090,21 63 534,47 116 085,71

Siirtosaamiset   0,00 3 936,00 112 830,47 95 181,29 112 830,47 99 117,29

Sisäiset saamiset yhteensä   2 088,93 5 931,50 174 276,01 209 271,50 176 364,94 215 203,00
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Siirtosaamiset, euroa 31.12.2013 31.12.2012

  

LIFE-hankkeet, tulojäämät 460 282,44 439 836,47

EU:n rakennerahastohankkeet, tulojäämät 2 718 993,01 3 708 062,50

Työllisyystyöohjelmahankkeet, tulojäämät 818 225,10 453 241,12

Muut tulojäämät 510 238,49 636 628,29

Muut menoennakot / ostolaskut ja muut 285 060,53 56 067,51

Yhteensä ulkoiset siirtosaamiset 4 792 799,57 5 293 835,89

 
Muut lyhytaikaiset saamiset 31.12.2013 31.12.2012

Muut maksetut ennakot, lyhytaikaiset 0,00 172 423,24

Yhteensä muut annetut ennakot 0,00 172 423,24

 
Julkisten hallintotehtävien oma pääoma 31.12.2013, euroa 31.12.2013 31.12.2012

   

Muu oma pääoma 1.1. 1 131 624 450,30 1 100 167 732,20

Saatu hallinnansiirroilla tilikauden aikana 19 035 276,65 16 677 030,18

Luovutettu hallinnansiirroilla tilikauden aikana 0,00

Maankäyttömuutokset, vähennykset -1 941,00 0,00

Maankäyttömuutokset, lisäykset 879 994,36 9 586 721,72

Maankäyttömuutokset, virheen korj. 0,00

Omistajan sijoitus (maa-alueet, osakkeet) 1 127 423,52 5 213 436,90

Omistajalle palautus (myynnit maa-alueet, osakkeet) 0,00

Virheiden korjaukset, muut, lisäykset 6 724,66 2 028,00

Virheiden korjaukset, muut, vähennykset -79,54 -22 498,70

Muu oma pääoma 31.12. 1 152 671 848,95 1 131 624 450,30

   

Edellisten tilikausien voitto   

Aloittava tase 1.1. -3 887 442,08 -1 956 751,24

Edellisten tilikausien voitto 31.12. -3 887 442,08 -1 956 751,24

   

Tilikauden tulos 1.1.-31.12. -2 198 556,38 -1 930 690,84

Vapaa oma pääoma 31.12. -6 085 998,46 -3 887 442,08

   

Oma pääoma yhteensä 31.12.2013 1 146 585 850,49 1 127 737 008,22
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Saadut ennakot, euroa 31.12.2013 31.12.2012 

EU-rahoitteiset 1 455 863,18 1 032 699,73 

Ympäristöministeriöltä 3 260 451,68 6 006 310,61 

Maa- ja metsätalousministeriöltä 243 453,39 0,00 

Muut 571 251,87 1 224 884,69 

Yhteensä 5 531 020,12 8 263 895,03 

    

Muut velat, euroa 31.12.2013 31.12.2012 

Saadut pantit 5 500,00 5 000,00 

Yhteensä   5 500,00 5 000,00 

 

Velat liikelaitoksen liiketoiminnalle ja tytäryhtiöille 

Tytäryhtiöille Liiketoiminnalle Yhteensä 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

 

Ostovelat 52 445,62 114 232,80 1 147 853,44 1 141 781,32 1 200 299,06 1 256 014,12

Siirtovelat   25 414,52 6 731,85 10 682,32 114 242,66 36 096,84 120 974,51

Sisäiset velat yhteensä   77 860,14 120 964,65 1 158 535,76 1 256 023,98 1 236 395,90 1 376 988,63

 

Muut velat   31.12.2013 31.12.2012 

Ennakonpidätysvelka 429 937,40 389 118,43 

Sosiaaliturvamaksuvelka 35 968,51 35 365,25 

Jäsenmaksutilitysvelka 18 369,92 17 889,64 

Arvonlisäverovelka 167 491,65 38 424,07 

Muut 14 427,50 2 250,04 

    666 194,98 483 047,43 

 

Siirtovelat, euroa   31.12.2013 31.12.2012 

    

Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä 469 996,80 434 046,12 

Lomapalkkavelka sos.kuluineen 4 512 957,40 4 260 509,69 

Muut siirtovelat 424 428,24 1 085 688,74 

Yhteensä ulkoiset siirtovelat 5 407 382,44 5 780 244,55 

 

Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä 31.12.2013 31.12.2012 

VEL-velka 437 568,41 402 811,83 

Työttömyysvakuutusmaksut 32 428,39 31 234,29 

Yhteensä   469 996,80 434 046,12 
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8.4.3 Vastuusitoumukset, henkilöstö ja kiinteän omaisuuden muutokset 

Vastuusitoumukset milj. euroa   2013 2012 

Leasingvastuut    

tilikaudella maksetut 0,674 0,558 

    

Leasingsopimuksissa on lunastusehto jäännösarvon saavuttaessa sovitun tason. 

Sopimukset ovat irtisanottavissa 3 kk:n irtisanomisajalla.   

 

Henkilöstön lukumäärä, henkilötyövuosia 2013 2012 

    

Toimihenkilöt   579 562 

 

Kiinteän omaisuuden muutokset Lkm Muutos maa-ala Muutos vesiala Muutos tasearvo 

Lisäykset  ha ha euro

Muu saanto (saantoselitys) 12 40,11 84,36 4 763,00

Virheen korjaus (kirjanpitoarvo) 0 0 0 0,00

Varainsiirtovero 2 0,00 0,00 39 406,80

Lunastus 0 0 0 0,00

Kauppa luonnonsuojelutarkoitukseen 1 287,60 0,00 982 000,00

Vaihto luonnonsuojelutarkoitukseen 5 138,80 0,00 464 590,00

Tilusvaihto luonnonsuojelutarkoitukseen 1 8,30 0,00 69 300,00

Hallinnansiirto luonnonsuojeluun 362 5 913,16 1 054,18 18 175 948,42

Maankäyttömuutos (lt:sta jht:een) 64 2 366,87 76,96 879 994,36

Sisäinen kauppa (mt:lta lp:lle) 5 135,12 0,20 355 520,00

Yhteensä 452 8 889,96 1 215,70 20 971 522,58

Kiinteän omaisuuden muutokset Lkm Muutos maa-ala Muutos vesiala Muutos tasearvo

Vähennykset  ha ha euro

Muu saanto (saantoselitys) 1 -1,79 0,00 -79,54

Virheen korjaus (kirjanpitoarvo) 1 -16,00 0,00 -102 438,00

Lunastus 11 -3,57 0,00 -4 525,00

Kauppa luonnonsuojelutarkoitukseen 9 -9,32 0,00 -19 472,00

Vaihto luonnonsuojelutarkoitukseen 8 -236,18 -0,20 -454 511,00

Tilusvaihto luonnonsuojelutarkoitukseen 4 -16,70 0,00 -1 941,00

Yhteensä 34 -283,56 -0,2 -582 966,54
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8.4.4 Julkisiiin hallintotehtäviin osoitettu rahoitus valtion talousarviosta 

Talousarviotili (euroa) TA 2013
LTA 

2013

Talous-
arviot

yht. 2013

Siirtynyt
vuodelta

 2012

Käytettä- 
vissä  
2013 

Netto-
käyttö

2013

Siirtyy
vuodelle 

2014
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset 
hallintotehtävät (MMM) 

6 373 000 0 6 373 000 0 6 373 000 6 129 547 243 453

35.10.52 Metsähallituksen julkiset 
hallintotehtävät (YM)  

27 984 000 500 000 28 484 000 4 676 615 33 160 615 31 692 333 1 468 2821

35.10.63 Luonnonsuojelualueiden 
hankkiminen (YM)  

2 000 000 0 2 000 000 984 602 2 984 602 1 277 772 1 706 830

Talousarviossa osoitettu rahoitus 
yhteensä 

36 357 000 500 000 36 857 000 5 661 217 42 518 217 39 099 651 3 418 565

Vähennetään suoraan omaan pääomaan kirjattu investointirahoitus 
   

1 127 424

Lisätään laskutetut erillisrahoitukset, jotka nettoutettu rahoituslajeille 
   

0

Muu valtion talousarviosta saatu rahoitus 
   

5 213 324

Valtion talousarviosta saatu rahoitus yhteensä 
   

43 185 552

  
    

1 Siirtyy vuodelle 2014, määrärahoista on sidottu erilaisiin hankkeisiin n. 0,6 milj euroa esim. Kolin hotellikiinteistön peruskorjaus, 
tietojärjestelmien rakentaminen esim. LajiGis. 

 

Meno- ja tuloerittelyt talousarviotileittäin 

30.63.50 (MMM) Tot. 2013 Tot. 2012 

Palkkausmenot 2 921 088,77 3 134 667,86 

Muut kulutusmenot 3 764 239,97 3 578 167,14 

Muut investoinnit 160 723,43 184 120,86 

Tulot (pääosin siemenmyyntiä) -716 505,56 -779 503,46 

Muu laskutettu rahoitus 0,00 -25 996,24 

Nettokäyttö 6 129 546,61 6 091 456,16 

35.10.52 (YM) Tot. 2013 Tot. 2012 

Palkkausmenot 16 979 015,40 16 885 337,87 

Muut kulutusmenot 14 574 821,68 13 938 811,73 

Muut investoinnit 265 177,82 1 498 203,10 

Tulot -83 265,53 -53 714,73 

Muu laskutettu rahoitus -43 416,40 -60 133,23 

Nettokäyttö 31 692 332,97 32 208 504,74 

35.10.63 (YM) Tot. 2013 Tot. 2012 

Palkkausmenot 44 651,43 42 355,89 

Muut kulutusmenot  108 664,10 76 717,99 

Muut investoinnit -112 000,00 -52 115,15 

Tulot -99,18 -230,67 

Maanhankinnan kulut yhteensä 41 216,35 66 728,06 

Maanhankintainvestoinnit ja myynnit 1 236 555,49 3 362 686,09 

Nettokäyttö 1 277 771,84 3 429 414,15 
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8.4.5 Valtion talousarvion ulkopuolinen rahoitus 

Tuotot rahoituslähteittäin 2013 2012 

Euroopan aluekehitysrahasto 1 415 353,69 2 063 916,33 

EU:n ympäristörahasto (LIFE) 1 129 802,33 1 044 200,25 

Muu EU-rahoitus 1 054 266,90 345 345,27 

Muut rahoittajat 1 463 445,67 2 697 100,82 

Investointiavustusten eliminointi -2 737,30 -1 591 910,86 

Yhteensä 5 060 131,29 4 558 651,81 

Erittely sisältää muihin tuottoihin kirjatut rahoituserät (ei sisäisiä). 

Pääosa muista tuotoista käsittää yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksia. 
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8.4.6 Kustannusvastaavuuslaskelmat 

Julkisoikeudelliset  
suoritteet 

YM:n 
toimiala  

MMM:n
toimiala  

Suoritteet 
yhteensä 

(1 000 €) Tot. 2013 Tot. 2012  Tot. 2013 Tot. 2012 Tot. 2013 Tot. 2012

Tuotot 92,3 107,8  2 882,79 2 928,81 2 975,12 3 036,59

Henkilöstökustannukset 115,7 62,4  1 820,90 1 866,64 1 936,59 1 929,07

Muut erilliskustannukset 25,0 38,5  1 388,57 1 502,31 1 413,55 1 540,79

Poistot ja korot 11,2 8,6  175,50 255,99 186,65 264,55

Osuus yhteiskustannuksista 31,0 22,1  488,15 661,64 519,17 683,76

Kustannukset yhteensä 182,8 131,6  3 873,11 4 286,57 4 055,95 4 418,17

Kustannusvastaavuus -90,5 -23,8  -990,3 -1357,8 -1 080,8 -1 381,6

Kustannusvastaavuus, % 50 % 82 %  74 % 68 % 73 % 69 %

Liiketaloudellisesti hinnoitellut 
suoritteet 

YM:n 
toimiala  

MMM:n
toimiala  

Suoritteet 
yhteensä 

(1 000 €) Tot. 2013 Tot. 2012  Tot. 2013 Tot. 2012 Tot. 2013 Tot. 2012

Tuotot 5 546,92 3 515,06  2 374,49 2 195,50 7 921,41 5 710,56

Henkilöstökustannukset 1 145,36 1 116,93  728,54 801,96 1 873,90 1 918,89

Muut erilliskustannukset 2 937,51 1 995,99  1 184,94 1 377,33 4 122,45 3 373,32

Poistot ja korot 110,39 153,17  70,22 169,63 180,60 322,80

Osuus yhteiskustannuksista 307,05 395,90  195,31 284,26 502,36 680,16

Kustannukset yhteensä 4 500,31 3 661,99  2 179,01 2 633,18 6 679,32 6 295,16

Kustannusvastaavuus 1 046,61 -146,9  195,5 -437,7 1 242,09 -584,6

Kustannusvastaavuus, % 123 % 96 %  109 % 83 % 119 % 91 %

Erillislainsäädäntöön perustuvat 
suoritteet 

YM:n 
toimiala  

MMM:n
toimiala  

Suoritteet 
yhteensä 

(1 000 €) Tot. 2013 Tot. 2012  Tot. 2013 Tot. 2012 Tot. 2013 Tot. 2012

Tuotot 130,2 118,4  198,2 175,7 328,4 294,1

Henkilöstökustannukset 5,0 22,2  22,6 24,8 27,5 47,0

Muut erilliskustannukset 0,0 0,0  43,4 33,4 43,4 33,4

Poistot ja korot 0,5 3,0  2,2 3,4 2,7 6,4

Osuus yhteiskustannuksista 1,3 7,9  6,0 8,8 7,4 16,7

Kustannukset yhteensä 6,8 33,1  74,1 70,3 80,9 103,5

Kustannusvastaavuus 123,4 85,3  124,1 105,3 247,5 190,6

Kustannusvastaavuus, % 1 917 % 358 %  267 % 250 % 406 % 284 %
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Yhteisrahoitteinen toiminta     

Tuotot 1 000 € 2013 2012 

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot     

valtion talousarviorahoitus 3 278 2 373 

EU-rahoitus 4 963 5 408 

muu rahoitus 2 812 3 098 

Tuotot yhteensä 11 054 10 879 

Henkilöstökustannukset 6 738 5 924 

Muut erilliskustannukset 10 023 8 633 

Poistot ja korot 743 723 

Osuus yhteiskustannuksista 2 068 1 868 

Kustannukset yhteensä 19 573 17 148 

Kustannusvastaavuus -8 519 -6 269 

Kustannusvastaavuus, % 56 % 63 % 
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