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Forststyrelsen är ett statligt affärsverk. Affärsverket 
består av fastighetsutveckling, koncernförvaltning 
och offentliga förvaltningsuppgifter, vilka indelas i 
Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster. Affärsverket 
och dess dotterbolag bildar Forststyrelsekoncernen.
 
Forststyrelsen använder, vårdar och skyddar den stat-
liga mark- och vattenegendomen som är i Forststyrel-
sens besittning som en helhet i enlighet med statens 
ägarpolitiska riktlinjer och fastighetsstrategi. Om-
rådesanvändningen planeras enligt naturresurspla-
nerna med målet att uppnå kostnadseffektivitet och 
största möjliga totala nytta för samhället.

Affärsverket idkar skogsbruk via sitt dotterbolag 
Forststyrelsen Skogsbruk Ab. Branschen för Forststy-
relsens affärsverksamhet är att i ekonomiskt syfte ut-
nyttja den mark- och vattenegendom som anvisats 
Forststyrelsen. Detta kan göras på marknadens villkor 
även via dotterbolag och intressebolag. Aktiebola-
gen har rätt att mot ersättning för nyttjanderätt driva 
skogsbruk i statens mångbruksskogar. 

Fastighetsutveckling ansvarar för utarrendering, ut-
veckling, försäljning och köp av fastigheter. I fastig-
hetsverksamheten beaktas den samhälleliga totala 
nyttan och förutsättningar för företagens affärsverk-
samhet skapas. 

De offentliga förvaltningsuppgifterna hör också 
samman med förvaltningen av den mark- och vatte-
negendom som är i Forststyrelsens besittning. Na-
tionalparkerna, ödemarksområdena och de övriga 
naturskyddsområdena omfattas av de offentliga för-
valtningsuppgifterna. De offentliga förvaltningsupp-
gifterna ansvarar för skötseln och användningen av 
Finlands naturskyddsnätverk i de statliga mark- och 
vattenområden som Forststyrelsen förvaltar, samt i 
privata naturskyddsområden i samarbete med deras 
ägare och med NTM-centralerna. Forststyrelsen pro-
ducerar också samhälleliga natur- och utflyktstjänster 
och har hand om uppgifter i anslutning till artskydd 
i alla statliga mark- och vattenområden. Jakt- och fis-
ketjänsterna, som är en del av enheten Offentliga för-

Forststyrelsekoncernen 

Styrelsens verksamhetsberättelse 
för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017

valtningsuppgifter, ansvarar för ärenden som gäller 
jakt, fiske och terrängtrafik, och samlar in den statliga 
fiskevårdsavgiften. 

De ägarpolitiska riktlinjerna syftar till att förbättra 
Naturtjänsternas produktivitet och effekter. Använd-
ningen av områdena för turism, rekreation samt jakt 
och fiske utvecklas beroende på efterfrågan så att ef-
fekterna för välfärden ökar och det skapas affärsmöj-
ligheter för företagare. Nivån på skyddet av naturty-
perna förbättras i de områden som Naturtjänsterna 
förfogar över. 

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för ägar-
styrningen av Forststyrelsen. Beträffande de of-
fentliga förvaltningsuppgifterna omfattas Forststy-
relsen också av miljöministeriets resultatstyrning.  

För det grundkapital som används för affärsverksam-
heten ställer staten upp ett avkastningskrav. Utifrån av-
kastningskravet fastställs det årliga målet för intäkts-
föringen. Intäktsföringen betalas ur rörelsevinsten.

VERKSAMHETEN UNDER  
RÄKENSKAPSPERIODEN  1.1.–31.12.2017
På Forststyrelsen fortsatte arbetet i enlighet med de 
ägarpolitiska riktlinjerna. Att värna om den biologis-
ka mångfalden och förutsättningarna för rekreations-
bruket är en viktig del av Forststyrelsens verksamhet. 
Affärsverksamheten skötte de samhälleliga förplik-
telserna i och med att man producerade nytta även 
för rekreationen, naturvärdena, sysselsättningen och 
de lokala kulturerna. Av Forststyrelsens ekonomisko-
gar berörs ca 530 000 hektar av användningsbegräns-
ningar av olika grad som beror på den biologiska 
mångfalden, rekreationsbruket och renhushållning-
ens behov. 

Det allmänna förbättrade ekonomiska läget ökade 
efterfrågan på Forststyrelsens tjänster under räken-
skapsperioden. Tillväxten inom turismen och intres-
set för att röra sig i naturen märktes både i efterfrågan 
på Natur-, Jakt- och fisketjänster och inom Fastighets-
utveckling. 

FORSTSTYRELSEKONCERN - VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Forststyrelsen offentliggjorde sina nya etiska värde-
ringar: omsorg, betydelse och resultat. Forststyrelsens 
verksamhet som en helhet främjades genom proces-
ser som var gemensamma för samtliga enheter. Såda-
na processer är till exempel dataadminationstjänster-
na, ekonomi- och personaladministrationen.

Forststyrelsen medverkade i skogssektorns gemen-
samma Finland 100-projekt, evenemangsturnén Bio-
aika. Bioaika-långtradaren körde omkring i Finland 
och besökte 100 orter mellan juni och december. 
Kunskapscentret i långtradaren spred information om 
bioekonomi och vilka möjligheter den ger. I juni in-
vigdes Finlands 40:e nationalpark i Hossa. National-
parken är belägen i Kajanaland och har en areal på 
110 km2. 

FORSTSTYRELSEKONCERNENS  
EKONOMISKA UTVECKLING 
Forststyrelsekoncernens första räkenskapsperiod var 
15.4–31.12.2016 och jämförelsesiffrorna är från denna 
period. 

Forststyrelsekoncernen omsatte 328,0 (246,4) miljoner 
euro och resultatet blev 105,9 (55,9) miljoner euro. Öv-
riga rörelseintäkter var 14,6 (13,3) miljoner euro och av 
dessa redovisas 10,2 (10,8) miljoner euro i vinster från 
överlåtelse av fast egendom. Finansieringen ur stats-
budgeten för de offentliga förvaltningsuppgifterna 
uppgick till 43,7 (33,8) miljoner euro. 

Forststyrelsens affärsverk omsatte 108,5 (77,3) miljoner 
euro och redovisar ett resultat på 89,7 (50,1) miljoner 
euro. Rörelseintäkterna var 21,4 (18,1) miljoner euro och 
av dessa redovisas 10,0 (10,6) miljoner euro i vinster 
från överlåtelse av fast egendom. Finansieringen ur 
statsbudgeten för de offentliga förvaltningsuppgifter-
na uppgick till 43,7 (33,8) miljoner euro. Finansieringen 
användes för utförandet av de uppgifter som fastställts 
i resultatavtalet med de styrande ministerierna och för 
utgifterna i anslutning till uppgifterna.

I affärsverkets balansräkning ingår i det övriga egna 
kapitalet en post på 224,8 miljoner euro som inte står 
till förfogande för de offentliga förvaltningsuppgifter-
na. För denna balanspost har inget avkastningskrav 
fastställts. För tillgångsposten bokfördes 195 000 euro 
i intäkter och 23 000 euro i kostnader under räken-
skapsperioden. Intäkterna handlade i huvudsak om hy-
resintäkter. 
 

AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 
Forststyrelsekoncernens affärsverksamhet drivs av 
affärsverket och dess dotterbolag. Dotterbolagen är 
Forststyrelsen Skogsbruk Ab, Siemen Forelia Oy och 
MH-Kivi Oy. Fin Forelia Oy såldes i juni 2017. 

Resultatet av hela affärsverksamheten var 107,1 (57,1) 
miljoner euro. Omsättningen var 319,3 (238,2) miljoner 
euro. Den härrörde i huvudsak från virkesförsäljning 
och hyresintäkter. Omsättningen från skogsbruket 
uppgick till 295,4 (218,5) miljoner euro och återsto-
den uppkom av hyresintäkter, försäljning av frön och 
plantor samt försäljning av jordmaterial. Som övriga 
rörelseintäkter redovisas 18,2 (16,2) miljoner euro. Av 
detta utgjordes 9,7 (10,3) miljoner euro av vinster från 
försäljning av egendom.

I personalkostnaderna för jämförelseåret ingår en 
tilläggspensionsavgift på 9,6 miljoner euro. Den beta-
lades i samband med bolagiseringen av skogsbruket 
när personalens pensionsåtaganden överfördes från 
statens system till ett privat försäkringsbolag. 

I de affärsverkskoncernens övriga kostnader under 
jämförelseåret ingick kostnader i anslutning till kar-
tellrättegången. Helsingfors tingsrätt meddelade sitt 
beslut i målet om råvirkeskartellen i juni 2016. Tings-
rätten avslog de krav Forststyrelsen hade yrkat på 
och dömde Forststyrelsen att ersätta motpartens rät-
tegångskostnader. Forsstyrelsen överklagade beslutet 
hos hovrätten och vid tidpunkten för bokslutet pågick 
handläggningen av målet fortfarande. 

Under räkenskapsperioden beslöt Forststyrelsen att 
upphöra med plantaffärsverksamheten. Fin Forelia Oy 
såldes i juni. Över affären redovisas en förlust på 2,3 
miljoner euro i koncernens bokslut. 

Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s omsättning var 296,7 
(219,4) miljoner euro och resultatet 21,2 (3,2) miljoner 
euro. I resultatet för år 2016 ingår pensionskostnader 
av engångsnatur på 9,6 miljoner euro samt 1,2 mil-
joner euro i andra poster i anslutning till bolagise-
ringen.

Siemen Forelia Oy:s resultat var 0,3 (0,4) miljoner 
euro och omsättningen var 2,2 (2,4) miljoner euro. 
MH-Kivi Oy, ett bolag som idkar handel med jordma-
terial, omsatte 1,6 (2,5) miljoner euro. Resultatet blev 
0,7 (-0,3) miljoner euro.
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INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNING  
AV FAST EGENDOM 
Under den granskade perioden uppgick Forststyrelse-
koncernens investeringar till 19,2 (10,4) miljoner euro. 
Av finansieringen kom 2,2 (2,4) miljoner euro från of-
fentliga medel. Forststyrelsens affärsverks investe-
ringar uppgick till 11,0 (22,8) miljoner euro. I investe-
ringarna under jämförelseåret ingick förvärv av aktier 
i anslutning till grundandet av Forststyrelsen Skogs-
bruk Ab.

Hela koncernaffärsverksamhetens investeringar upp-
gick till sammanlagt 14,8 (6,9) miljoner euro och de 
täcktes genom intern finansiering. De största inves-
teringarna hörde samman med fastighetsutveckling 
och förbättring av vägar som används av skogsbruket. 
Under räkenskapsperioden uppgick kostnaderna för 
byggande och grundlig reparation av skogsbilvägar 
till 7,9 (5,1) miljoner euro.

Affärsverkets investeringar uppgick till sammanlagt 
6,5 miljoner euro och de täcktes genom intern finan-
siering. De största investeringarna hängde samman 
med fastighetsutveckling.

I det följande specificeras överlåtelserna av fast egen-
dom. 
 

Affärsverksamhet Antal Bokföringsvärde Överlåtelsepris Överlåtelsevinster Överlåtelseförluster

Byten 3 15 635,00 115 000,00 99 365,00 0,00

Försäljning, mark och  
vattenområden 376 1 753 383,02 10 917 968,11 9 166 997,09 2 412,00

Försäljning, byggnader 6 172 658,82 348 338,00 175 679,18 0,00

Försäljning till OFU 2 61 376,00 190 000,00 128 624,00 0,00

Ändring i markanvändning  
till OFU 3 5 048 112,00 5 048 112,00 0,00 0,00

Annat, markområden 16 3 817,00 3 817,00 0,00 0,00

Totalt 406 7 054 981,84 16 623 235,11 9 570 665,27 2 412,00

Överlåtelser av fast egendom, överlåtelsepriser, överlåtelsevinster och -förluster 
1.1-31.12.2017

Forststyrelsen sålde merparten av affärsverksam-
heten med jordmaterial år 2013. En tvist som föran-
leddes av affären behandlades av en skiljedomstol år 
2016. Skiljedomstolen godkände MH-Kivis och Forst-
styrelsens krav. År 2016 väckte motparten talan för att 
ogiltigförklara skiljedomstolens beslut. År 2017 med-
delade skiljedomstolen ett andra beslut som gällde 
samma ärende, och motparten har väckt talan för att 
ogiltigförklara även detta beslut. Skiljedomstolens 
beslut är lagakraftvunna men behandlingen av talan-
dena om ogiltigförklaring pågår fortfarande.

Under räkenskapsperioden övertog affärsverksam-
heten markområden från staten i form av besittnings-
överföringar och statsarv för ett värde av sammanlagt 
0,4 (1,1) miljoner euro.

UTVECKLINGEN AV FORSTSTYRELSENS  
AFFÄRSVERKSAMHET
Forststyrelsens affärsverksamhet består av fastig-
hetsutveckling och koncernfunktioner. Affärsverksam-
hetens resultat var 89,7 (51,0) miljoner euro. Omsätt-
ningen var 98,9 (68,4) miljoner euro. Omsättningen 
härrörde främst från Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s 
nyttjanderättsavgifter samt försäljningsintäkterna 
från fastighetsutvecklingen (15,4 miljoner euro). De 
övriga rörelseintäkterna bestod i huvudsak av interna 
serviceintäkter. De övriga rörelseintäkterna var 24,9 
(20,9) miljoner euro och av dessa redovisas 9,6 (10,1) 
miljoner euro i vinster från överlåtelse av fast egen-
dom. 
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FINANSIERING
Forsstyrelsekoncernen har inga långfristiga räntebä-
rande lån. Leasingansvaren var 4,6 (4,6) miljoner euro 
i slutet av räkenskapsperioden och de hängde främst 
samman med fordons- och ICT-materiel. 

För att säkra likviditeten har affärsverket en kommit-
terad limit på 20 miljoner euro, varav 10 miljoner euro 
var tillgängligt vid årsskiftet, samt ett 50 miljoner eu-
ros certifikatprogram, varav 40 miljoner var tillgäng-
ligt vid årsskiftet. En del av dotterbolagen har kredit-
limiter. 

Forststyrelsen idkar inte placeringsverksamhet. Kas-
saöverskottet placeras enligt en av styrelsen godkänd 
finansieringsinstruktion. 

I Forststyrelsekoncernens finansieringskalkyl var kas-
saflödet från verksamheten 108,8 (30,1) och i affärs-
verkets 85,3 (28,9) miljoner euro. För investeringar 
användes 5,7 (6,6) miljoner euro. Försäljning av till-
gångar gav 11,2 (14,4) miljoner euro. 

Under räkenskapsperioden intäktsfördes 86 miljoner 
euro till staten av resultatet för år 2016. Kassaflödet 
från finansieringen uppvisade ett underskott på 98,4 
miljoner euro.

Vid räkenskapsperiodens utgång uppgick Forststy-
relsekoncernens likvida medel till 16,7 miljoner euro. 
Koncernens räntebärande lån uppgick till 49,9 miljo-
ner euro vid årets slut.

Jämförbart resultat för kalenderåret 2016
Bokslutet för år 2017 är Forststyrelsens första bok-
slut som omfattar ett helt kalenderår. År 2016 upp-
rättade affärsverket ett bokslut för räkenskapspe-
rioden1.1–14.4.2016 och den nya Forststyrelsen ett 
bokslut för perioden 15.4–31.12.2016. Det jämförbara 
resultatet för år 2016 har sammanställts genom att 
man sammanslagit de två räkenskapsperioderna un-
der 2016 och beaktat kostnaderna för omstrukture-
ringen. De jämförbara målen presenteras skilt för sig 
i bokslutet.

MÅL SOM STÄLLTS FÖR  
AFFÄRSVERKSAMHETEN
Servicemål och andra mål som ställts för Forststyrel-
sens verksamhet samt resultat- och intäktsföringsmå-
let för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017 och utfallet 
av målen

Riksdagens mål
Riksdagen satte upp följande mål för Forststyrelsens 
affärsverksamhet för perioden 1.1–31.12.2017 
 
1. Centrala servicemål och andra verksamhetsmål
I sin verksamhet och i styrningen av dotterbolagen 
har Forststyrelsen tagit fasta på de allmänna samhäl-
leliga förpliktelserna i lagen om Forststyrelsen.

Effekten på rörelseresultatet av de allmänna samhäl-
leliga förpliktelserna var 55,8 miljoner euro kalender-
året 2017 (56,1).

Forststyrelsen publicerar uppföljningsrapporten All-
männa samhälleliga förpliktelser. I rapporten redo-
görs närmare för förpliktelsernas innehåll och för 
mätningen, uppföljningen och nyttan av dem. 

2. Förändringar i grundkapitalet
Forststyrelsens grundkapital minskade med 4,963 
miljoner euro under år 2017, vilket motsvarade riks-
dagens fullmakt.

3. Maximalt belopp för upplåning i affärsverksam-
heten
För lånetagningen har riksdagen fastställt 60 miljoner 
euro som maximibelopp. Forststyrelsen har inga lång-
fristiga lån. För tryggandet av likviditeten har Forststy-
relsen en kommitterad limit på 20 miljoner euro och 
ett certifikatprogram på 50 miljoner euro. Vid räken-
skapsperiodens utgång hade Forststyrelsens affärs-
verksamhet kortfristig räntebärande skuld på 49,9 mil-
joner euro.

4. Maximibeloppet för säkerheter i affärsverksam-
heten
För sin verksamhet hade Forststyrelsen ställt säker-
heter till ett värde av 0,6 miljoner euro till aktörer ut-
anför koncernen. Den av riksdagen beviljade fullmak-
ten var 2,5 miljoner euro.

5. Maximalt belopp för investeringar och investerings-
förbindelser i affärsverksamheten
De förverkligade investeringarna uppgick till 6,9 mil-
joner euro och de underskred maximibeloppet 20 
miljoner euro som riksdagen hade fastställt. Investe-
ringsförbindelser gavs för sammanlagt 6,4 miljoner 
euro av maximibeloppet 25 miljoner euro som riksda-
gen hade fastställt.

Jord- och skogsbruksministeriets mål och målutfallet
Utöver ovan nämnda mål hade jord- och skogsbruks-
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Forststyrelsen samarbetar nära med dem som idkar 
renhushållning. Alla avverknings-, markbearbetnings- 
och vägbyggnadsplaner samt avtal om turistleder har 
skickats till renbeteslagen och vid behov har man 
förhandlat och gjort ändringar i dem. Regelbund-
na samarbetsförhandlingar fördes både med Renbe-
teslagsföreningen och med renbeteslagen. Enligt den 
respons som erhållits har samarbetet mellan renbe-
teslagen och Forststyrelsen fungerat som överens-
kommet.

Forststyrelsens verksamhet i samernas hembygdsom-
råde har varit förenlig med naturresursplanen bort-
sett från att de planerade avverkningsvolymerna inte 
uppnåddes. Tre renbeteslag i Enare har krävt att de 
totala konsekvenserna för samekulturen ska bedömas 
innan avverkningar kan göras. Med anledning av det 
har man varit tvungen att göra betydande nedskär-
ningar i skogsbruksverksamheten. Avtalet om sam-
arbetsförfarandet och om beaktandet av renhushåll-
ningen mellan Forststyrelsen, Sametinget, skolternas 
byastämma och renbeteslagen i sameområdet följdes 
under året. För Juutua-Tuulispää rekreationsskog har 
en plan för specialområdet utarbetats i samarbete 
med de lokala användarna av området och med den 
av sametinget tillsatta arbetsgruppen Akwé:Kon. 

Den kalkylmässiga minskningen i rörelseresultatet 
som motsvarar den nytta som producerats utifrån 
Forststyrelsens allmänna samhälleliga skyldigheter 
uppskattades till 55,8 (56,1) miljoner euro.

För att beakta naturens mångfald, rekreationsbru-
ket, renhushållningen och samekulturen begränsades 
skogsbruket på 518 000 (14,4 procent) skogsmarks-
hektar som omfattas av intäktskrav (524 000 ha och 
15 procent). Helt utanför ekonomibruket föll 287 000 
hektar (8 procent), och på 231 000 hektar (6,5 procent) 
var skogsbruket begränsat. Dessa faktorer minskade 
kalkylmässigt Forststyrelsens rörelsevinst med 49,9 
miljoner euro. Rörelsevinsten försämrades ytterliga-
re med sammanlagt 5,9 miljoner euro av en ökning i 
planeringskostnaderna och begränsningar som gäll-
de fastighetsutvecklingen. 

2. Affärsverksamhetens resultat och målet om intäkts-
föring för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017
Resultatet för affärsverket Forststyrelsen och dot-
terbolagen blev 107,1 (57,1) miljoner euro. Resultatet 
överträffade målet som hade satts till 100,7 miljoner 
euro. Affärsverket redovisar resultatet 89,7 (51,0) mil-
joner euro.

FORSTSTYRELSEKONCERN - VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ministeriet ställt följande servicemål och andra mål 
för Forststyrelsens affärsverksamhet under perioden 
1.1–31.12.2017.

Målen baserade sig på de ägarpolitiska riktlinjerna 
om Forststyrelsen, vilka hade fastställts 31.1.2012. 

1. Servicemål och andra mål för verksamheten
Våren 2017 inleddes naturresursplaneringen i Meller-
sta och Norra Österbotten. Naturresursplanering är 
långsiktig planering av hållbart nyttjande av statsäg-
da mark- och vattenområden. Vid planeringen utarbe-
tas tillsammans med intressentgrupperna en plan för 
hur man ska styra användningen av de statsägda mar-
kerna och vattnen och dra fördelar av nya möjligheter. 
Planen utarbetas för perioden 2018-2023. Målet är att 
genom att samordna olika användningsbehov uppnå 
bästa möjliga totalnytta för det finländska samhället. 
Planen färdigställs våren 2018. Arbetet med att utar-
beta en naturresursplan för Södra Finland startade år 
2016 och planen var färdig våren 2017.

Mångbruket av statens marker skyddar och förbättrar 
den biologiska mångfalden även utanför skyddsom-
rådena, i mångbruksskogarna. I Forststyrelsens mång-
bruksskogar tryggas mångfalden av ca 100 000 na-
turobjekt och ca 30 000 förekomster av hotade arter. 
Hänsynen till naturobjekten och bevarandet av deras 
särdrag har lyckats utmärkt i alla arbetsslag som är 
föremål för uppföljning. På områden som slutavver-
kades hade särdragen bevarats på 99 procent av na-
turobjektens areal. 

De naturvårdsträd som lämnas kvar spelar en vik-
tig roll för många arter som är beroende av död ved. 
Enligt målen i Forststyrelsens miljöguide lämnades 
i medeltal 11,8 stycken naturvårdsträd kvar per för-
nyelseavverkad hektar. Resultatet uppfyller Forststy-
relsens målnivå 10 st./ha. Antalet naturvårdsträd en-
ligt kraven i skogscertifieringen var 18 st./ha, dvs. klart 
mer än kravet på 10 st./ha enligt certifieringen. Det 
finns sammanlagt ca 69 miljoner kubikmeter död ved 
i statens skogar. Den totala mängden död ved mot-
svarar Forststyrelsens årliga avverkningsmängd un-
der mer än 10 år.

År 2017 utgjorde specialavverkningarna 15,1 procent 
av alla avverkningar av förnyelsekaraktär. Specialav-
verkningarnas omfattning kan betraktas som ända-
målsenlig med hänsyn till rekreationsbruket av skog-
arna.
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När det gäller affärsverkets grundkapital var avkast-
ningen på sysselsatt kapital 4,2 procent. Målet för 
detta nyckeltal var 4,0 procent. 

Ministeriet satte upp som mål att 94,9 miljoner euro 
ska intäktsföras av periodens resultat och ackumu-
lerade vinstmedel under 2018. Riksdagen fattar det 
slutliga beslutet om intäktsföringen i samband med 
fastställandet av bokslutet. 

Vid utgången av räkenskapsperioden uppgick de ack-
umulerade vinstmedlen i affärsverkets balansräkning 
till 92,7 miljoner euro, varav räkenskapsperiodens 
vinst utgjorde 89,7 miljoner euro. Vinstmedlen räck-
er inte till för intäktsföring enligt målet, som var 94,9 
miljoner euro.

En förbättrad lönsamhet hos affärsfunktionerna är 
ministeriets mål på lång sikt. Skogsbruk Ab, Siemen 
Forelia Oy och MH-Kivi Oy gick med vinst under rä-
kenskapsperioden. Den jämförbara lönsamheten hos 
Forststyrelsens affärsverksamhet under 12 månader 
låg 2017 på samma nivå som 2016.

OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER 
Enheten för offentliga förvaltningsuppgifter har hand 
om Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter. 
De offentliga förvaltningsuppgifterna är en del av af-
färsverket.

För de offentliga förvaltningsuppgifterna upprättas 
ett särskilt bokslut som en del av koncernbokslutet.
De styrande ministerierna ställde mål för de offentli-
ga förvaltningsuppgifterna för hela budgetåret 2016. 
Under jämförelseåret sammanslogs de offentliga för-
valtningsuppgifternas med koncernens och affärsver-
kets bokslut enligt det särskilda bokslutet för perio-
den 15.4–31.12.2016.

Omsättningen består av intäkter från de offentliga 
förvaltningsuppgifternas avgiftsbelagda funktioner. 
Största delen av intäkterna härrör från fiske- och jakt-
tillstånd. Finansieringen ur statsbudgeten uppgick till 
43,7 miljoner euro.

Värdet på de mark- och vattenområden som de offent-
liga förvaltningsuppgifterna förfogar över uppgick till 
963,2 (941,6) miljoner euro i balansräkningen. Värdet 
av de bebyggda tillgångarna var 19,4 (19,9) miljoner 
euro. I detta belopp ingår byggnader och servicekon-
struktioner i nationalparker och naturskyddsområden 
samt byggnader vid kulturarvsobjekt. De offentliga 
förvaltningsuppgifternas övriga egna kapital ökade 
under räkenskapsperioden. Besittningsöverföringar 
stärkte balansräkningen med 17,0 (13,5) miljoner euro.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgif-
terna hanteras separat från koncernens övriga finan-
siering. Kassaflödet från verksamheten uppvisade ett 
överskott på 2,0 miljoner euro (ett underskott på 6,9 
miljoner euro). Vid räkenskapsperiodens utgång upp-
gick de likvida medlen till 8,1 miljoner euro.

Forststyrelsen äger två dotterbolag för skötseln av de 
offentliga förvaltningsuppgifterna. Dessa bolags re-
sultat har tagits i beaktande i koncernbokslutet. Nuuk-
siokeskus Oy redovisar en förlust på 311 000 euro för 
räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017. Fastighetsaktie-
bolaget Järviluonnon keskus hade ingen verksamhet 
under räkenskapsperioden. I december 2017 fattades 
beslut om att sälja aktierna i fastighetsaktiebolaget 
Järviluonnon keskus. Med utgångspunkt i det avtalade 
försäljningspriset på aktierna gjordes en nedskrivning 
på 1 miljon euro av aktierna i bokslutet för år 2017. Ak-
tieaffären genomförs år 2018.

FORSTSTYRELSEKONCERN - VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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2017 2016

Antal anställda  

Antal anställda, pers. 1 481

varav visstidsanställda, pers. 127 207

Antal anställda per ansvarsområde och dotterbolag, pers. 

Skogsbruk Ab 558 735

Offentliga förvaltningsuppgifter** 501 580

Servicecenter 46 50

Koncernfunktioner 58 55

Fastighetsutveckling*** 45 47

Fin Forelia Oy

Siemen Forelia Oy 14 12

MH-Kivi Oy 2 2

Antal anställda på huvudkontoret, pers. 156 160

Antal anställda utanför huvudkontoret, pers. 1 068 1 254

Årsverken 1 285 1 431

Årsverken per ansvarsområde och dotterbolag, åv 593,6 646 

Skogsbruk Ab 529,8 548

Offentliga förvaltningsuppgifter** 46,7 51

Servicecenter 55,9 55

Koncernfunktioner 45,2 47

Fastighetsutveckling*** 70

Fin Forelia Oy 11,9 12

Siemen Forelia Oy 1,9 2

Personalens ålder
Personalens medelålder, år (alla fast anställda) 52 53

Könsfördelningen bland personalen
Männens andel av koncernens personal, % 

Fast anställda och visstidsanställda totalt 70 73

Kvinnornas andel av koncernens personal, %

Fast anställda och visstidsanställda totalt 30 27

FORSTSTYRELSENS PERSONAL

Personal 31.12.2017

FORSTSTYRELSEKONCERN - VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Forststyrelsekoncernen betalade löner och arvoden 
för sammanlagt 49,7 (42,3) miljoner euro. Av detta ut-
gjordes moderaffärsverkets andel 28,6 (22,5) miljoner 
euro. Koncernen har inga anställda utomlands.

Forststyrelsens hela personal har ingått i resultat-
premiesystemet sedan år 2008. Kriterierna för resul-
tatpremierna är förknippade med målen för det eko-
nomiska resultatet och verksamhetens kvalitet och 
effekter. Premien uppgår till högst 8 procent av lö-
nebeloppet. Resultatpremierna för redovisningsåret 
uppskattas till ca 0,7 miljoner euro och har tagits i 
beaktande i räkenskapsperiodens resultat. 

År 2017 reviderades Forststyrelsens personalpoli-
tik som stöd för den nya strategin. En bra personal-
ledning, rättvisa, jämlikhet och etiska värderingar är 
hörnstenarna i politiken.

När det gäller kraven på jämställdhet och jämlik-
het bland arbetstagarna och ett bra bemötande av 
arbetstagarna uppfyller Forststyrelsens verksamhet 
de lagstadgade och de etiska kraven. Hur jämställd-
hets- och likabehandlingsplanen har utfallit och vilka 
punkter i den som kräver förbättring utvärderas en 
gång om året i samarbetskommittén.

Vi ingriper vid trakasserier och annat osakligt beteen-
de och för att lösa problem tillämpar vi vid behov en 
yrkesövergripande handlingsmodell som tagits fram 
för exceptionella situationer. Forststyrelsen medver-
kar i kampanjen Ett trakasserifritt Finland som star-
tade år 2017. 

Forststyrelsen följer upp nöjdheten bland personalen 
och vad som bör förbättras inom arbetsgemenskapen 
med hjälp av en personalenkät som genomförs varje 
år. År 2017 besvarades enkäten av 788 personer, dvs. 
69 procent av de anställda. Arbetet på Forststyrelsen 
upplevs som mycket betydelsefullt och personalen är 
starkt engagerad. Jämställdheten, sammanhållningen 
och arbetarskyddet får också bra betyg av de anställda. 
Personalens utvecklingsmöjligheter och att få respons 
på arbetet nämndes som punkter som bör förbättras.

Hur personalen upplever sitt eget arbete känslomäs-
sigt mäts med hjälp av frågor om bland annat ar-
betsmotivation och -inspiration. År 2017 blev värdet 
på den mentala vakenheten 3,84 (3,86) på skalan 1–5.  

År 2017 uppdaterades samarbetsavtalet mellan Forst-
styrelsen och arbetstagarorganisationerna så att det 

motsvarar verksamhetsmodellen och organisationen 
enligt den nya lagen om Forststyrelsen.

Utvecklingen av Forststyrelsen fortsatte med en 
granskning av koncernfunktionerna och de relatera-
de samarbetsförhandlingarna. Förhandlingarna resul-
terade i att funktionerna och de anställda vid servi-
cecentret sammanslogs med koncernenheterna. På 
samma gång förtydligades ansvarsfördelningen mel-
lan koncernenheterna. Omorganiseringen innebar att 
10 personer sades upp.

Hösten 2017 fördes också samarbetsförhandling-
ar om sysselsättningen av skogsarbetare under vin-
tersäsongen. Forststyrelsen Skogsbruk Ab beslöt att 
permittera största delen av skogsarbetarna för mid-
vintersäsongen, när arbetet är mest krävande. För att 
förbättra sysselsättningen under vinterhalvåret har 
Forststyrelsen tillsatt en arbetsgrupp som börjar ar-
beta med att ta fram nya innovativa lösningar våren 
2018.

ADMINISTRATION OCH LEDNING  
I den av statsrådet 26.5.2016 utsedda styrelsen ingick 
följande personer: ordförande Timo Laitinen, vice ord-
förande Kai Kaatra och medlemmarna Johanna Ikä-
heimo, personalens representant Pertti Itkonen, Simo 
Rundgren, Tuija Soanjärvi, Helena Säteri ja Liisa Tyr-
väinen.

Jorma Nurkkala CGR, OFR och Heikki Ruosteenoja, 
CGR, OFR var affärsverkets revisorer.

Pentti Hyttinen har varit generaldirektör för Forststy-
relsen. 

Till Forststyrelsens ledningsgrupp hörde Forststyrel-
sen Skogsbruk Ab:s verkställande direktör Jussi Kum-
pula, direktören för fastighetsutveckling Tuomas Hal-
lenberg, naturtjänstdirektör Timo Tanninen, jakt- och 
fiskedirektör Jukka Bisi, ekonomidirektör Kirsti Lehto-
vaara t.o.m.19.5.2017, tf. ekonomidirektör Sirpa Skytt 
20.5–17.12.2017 och ekonomidirektör Heli Lehtonen 
fr.o.m. 18.12.2017, kommunikationsdirektör Juha Mäki-
nen t.o.m. 31.3.2017, tf. kommunikationsdirektör Kristii-
na Vuopala 1.4–31.8.2017 och kommunikationsdirektör 
Terhi Koipijärvi fr.o.m. 1.9.2017, direktör för juridiska 
ärenden Susanna Oikarinen, utvecklingsdirektör Tapio 
Pouta, personaldirektör Terhi Vires fr.o.m. 1.2.2017 och 
dataadministrationsdirektör Anna-Leena Ruuth fr.o.m. 
24.4.2017. 

FORSTSTYRELSEKONCERN - VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Centrala risker
En negativ utveckling av priserna och efterfrågan på 
virke och fastigheter och en försämrad balans mellan 
de offentliga förvaltningsuppgifternas mål och finan-
siering är centrala risker för Forststyrelsen. Besluts-
fattandet och verksamheten i ett enskilt ansvarsom-
råde kan ge Forststyrelsen betydande olägenheter, 
om man inte tar tillräckligt bra hänsyn till Forststy-
relsens övergripande intresse och målen för de andra 
ansvarsområdena

Risker som påverkar den operativa verksamheten är 
därtill naturförhållandena och den osäkerhet som är 
förknippad med datasystem. Verksamhetsförutsätt-
ningarna påverkas av hur Forststyrelsens verksamhet 
uppskattas, både beträffande jakt- och fisketjänster-
na, rekreations- och skyddsarbetet och skogsbruket. 
Hur de pågående utvecklingsprojekten utfaller kom-
mer också att påverka verksamhetens resultat och 
måluppfyllelsen. 

År 2017 lyckades riskhanteringen i huvudsak bra, 
men det noterades några punkter som bör förbättras. 
Dessa har bland annat att göra med upprätthållan-
det av personalens kompetens och kravenlighet samt 
säkrandet av verksamheten i ICT-miljön. År 2017 satsa-
de man på att säkerställa uppfyllandet av kraven i da-
taskyddslagstiftningen som träder i kraft år 2018. Vin-
tern 2017 mordbrändes en naturstuga och ett vedlider 
i Utsjoki, vilket försämrade Forststyrelsens kundservi-
ce och verksamhetsbetingelser i området. Forststyrel-
sens verksamhet har ifrågasatts på vissa av Skogsbruk 
Ab:s arbetsobjekt och Forststyrelsen har fört aktiv di-
alog med olika aktörer.

Forststyrelsen förvaltar ungefär en tredjedel av Fin-
lands areal. Forststyrelsen upprätthåller information 
om riskerna i anslutning till förorenade marker. Så-
som förutsätts i lagen har riskerna klassificerats en-
ligt primära och sekundära ansvar. Forststyrelsen har 
i de flesta fall sekundärt ansvar. Redogörelsen för för-
orenade marker uppdateras regelbundet. Den senaste 
uppdateringen gjordes 2016.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER RÄKENSKAPSPERIODEN  
Forststyrelsens verksamhet i början av år 2018 har varit 
förenlig med planen och det har inte inträffat något som 
skulle ha en väsentlig effekt för koncernens resultat eller 
balansposition. 

FORSTSTYRELSEKONCERN - VERKSAMHETSBERÄTTELSE

De löner och arvoden som betalades till styrelsen och 
verkställande direktören uppgick till sammanlagt 378 
560 (347 515) euro.

FORSTSTYRELSENS FÖRVALTNINGS-  
OCH STYRSYSTEM 
På sin webbplats publicerar Forststyrelsen en av sty-
relsen godkänd beskrivning av det förvaltnings- och 
styrsystem som Forststyrelsen tillämpar. I beskriv-
ningen presenteras bland annat Forststyrelsens juri-
diska ställning, koncernens grundläggande struktur, 
ägarstyrningen, styrningen av de offentliga förvalt-
ningsuppgifterna, styrelsen, verkställande direktören, 
ledningsgruppen, belöningssystemet, internkontrol-
len, revisionen samt kommunikationen.

SAMHÄLLSANSVAR  
I november 2017 beslöt Forststyrelsens ledning att 
börja bygga upp ett program för samhällsansvar. Pro-
grammet gör arbetet kring samhällsansvar mer mål-
medvetet och mätbart. Programmet för samhällsan-
svar stöder Forststyrelsens strategi och ledning.

Forststyrelsen redogör för arbetet kring samhällsan-
svar i sin årsredovisning som offentliggörs i mars 2018. 

RISKHANTERING OCH DE MEST  
BETYDANDE RISKERNA 
Mål och tillvägagångssätt
Målet med riskhanteringen är att säkerställa målupp-
fyllelsen, fullgörandet av de lagstadgade uppgifterna 
och kontinuiteten i verksamheten. Riskerna hanteras 
med hjälp av en definierad riskhanteringsprocess.

Styrelsen övervakar att riskhanteringen på Forststyrel-
sen fungerar och är tillräcklig och fastställer riskhan-
teringspolitiken. Revisionsutskottet bistår styrelsen 
i övervakningen av riskhanteringen. Generaldirektö-
ren har det övergripande ansvaret för riskhanteringen 
och för kravenligheten hos verksamheten. Riskhante-
ringschefen äger riskhanteringsprocessen, ansvarar 
för samordnandet och utvecklingen av samt anvis-
ningarna och rapporteringsmodellerna för riskhan-
teringen och stöder riskhanteringen i organisationen. 
Direktörerna för ansvarsområdena och dotterbolagen 
ansvarar för riskhanteringen och kravenligheten.

Forststyrelsens inställning till risktagande är åter-
hållsam. Riskernas betydelse bedöms utifrån en kom-
bination av hur sannolik en händelse är och hurdan 
effekt den skulle ha, och riskerna hanteras där de 
uppkommer. 
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UTSIKTER OCH MÅL SOM STÄLLTS UPP 
AV ÄGAREN FÖR ÅR 2018  
Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utsikter-
na för den statliga ekonomin påverkar Forststyrelse-
koncernens verksamhet på många sätt. 

I de av ägaren uppsatta service- och verksamhetsmå-
len för Forststyrelsens affärsverksamhet samt i resul-
tat- och intäktsföringsmålen för år 2018 ligger fokus 
på lönsamheten i affärsverksamheten och den all-
männa samhälleliga nyttan.

Resultatmålet för affärsverksamheten är 102,2 miljo-
ner euro, vilket motsvarar en 3,9 procents avkastning 
på sysselsatt grundkapital. Det preliminära intäkts-
föringsmålet är 100,7 miljoner euro av resultatet för 
2018.

Affärsverksamhetens resultatutveckling beror i hög 
grad på utvecklingen av efterfrågan och priset på vir-
ke. När det gäller det andra centrala affärsområdet 
– fastighetsaffärsverksamheten – är utsikterna om 
efterfrågan osäkra och planläggning och andra till-
ståndsprocesser kan fördröja projekten.

Målen med de offentliga förvaltningsuppgifterna 
grundar sig på de resultatavtal som ingåtts med de 
styrande ministerierna. 

STYRELSENS FÖRSLAG  
TILL DISPONERING AV VINSTMEDLEN  
Vinstmedlen för affärsverket Forststyrelsen uppgick till 
92 704 278,09 euro, varav räkenskapsperiodens vinst var 
89 702 346,09 euro.

Vinstmedlen från affärsverksamheten uppgick till 
92 704 278,09 euro, varav vinsten utgjorde 89 702 346,09 
euro.

Vinstmedlen från affärsverkets offentliga förvaltnings-
uppgifter uppgick till 0,00 euro, varav vinsten utgjorde 
0,00 euro. Räkenskapsperiodens resultat och resultatet 
från föregående räkenskapsperiod har överförts till de 
offentliga förvaltningsuppgifterna övriga egna kapital. 

Styrelsen föreslår att det av affärsverksamhetens resul-
tat intäktsförs 92 704 278,09 euro till staten. 

Styrelsen föreslår att intäktsföringen betalas enligt en 
av ministeriet fastställd plan som grundar sig på kassa-
flödet hos Forststyrelsen.

FORSTSTYRELSEKONCERN - VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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FORSTSTYRELSEKONCERN – BOKSLUT

Bokslut
RESULTATRÄKNING, euroa

Not

Forststyrelse-
koncernen 

1.1.-31.12.2017 15.4.-31.12.2016
Affärsverket 

1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016
OMSÄTTNING 1.1 328 022 473,13 246 378 020,00 108 522 295,34 77 287 869,66
Förändring i lager av färdiga varor  
och varor under tillverkning -1 007 296,86 261 649,04 0,00 0,00

Övriga rörelseintäkter 1.2 14 609 820,05 13 276 355,64 21 438 149,63 18 058 998,26

Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet 1.3 43 678 785,51 33 846 270,34 43 678 785,51 33 846 270,34

Material och tjänster

Material, tillbehör och varor

Inköp under räkenskapsperioden 9 116 989,59 9 023 323,81 3 582 536,51 3 044 609,53

Lagerförändring 501 996,02 3 354 557,86 161 951,32 68 004,44

Externa tjänster 148 297 285,67 110 363 900,24 5 017 335,01 4 244 506,06

Material och tjänster totalt 157 916 271,28 122 741 781,91 8 761 822,84 7 357 120,03

Personalkostnader

Löner och arvoden 49 673 446,37 42 355 337,11 28 633 625,57 22 476 041,68

Lönebikostnader

Pensionskostnader 7 780 753,18 17 081 192,51 4 461 957,37 3 962 573,92

Övriga lönebikostnader 1 843 494,88 1 951 969,64 1 009 185,26 827 007,12

Personalkostnader totalt 59 297 694,43 61 388 499,26 34 104 768,20 27 265 622,72

Avskrivningar och nedskrivningar 1.4

Avskrivningar och nedskrivningar totalt 6 219 361,19 4 433 074,52 4 488 840,46 3 061 937,66

Övriga rörelsekostnader 1.5 47 032 601,91 42 259 201,28 37 045 799,57 33 047 849,62

RÖRELSEVINST 114 837 853,02 62 939 738,05 89 237 999,41 58 460 608,23
Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter från övriga investeringar bland best. akt. 45 687,76 36 155,96 3 245 547,76 35 931,96

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 107 635,83 32 943,40 82 214,37 27 060,20

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 161 125,48 128 745,40 137 988,19 89 423,88

Nedskrivning av invest. bland best. akt. 990 060,91 3 000 000,00 97 611,43 5 000 000,00

Finansiella intäkter och kostnader totalt 1.6 -997 862,80 -3 059 646,04 3 092 162,51 -5 026 431,72

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER  
OCH SKATTER 113 839 990,22 59 880 092,01 92 330 161,92 53 434 176,51

Inkomstskatt 10 109 654,65 4 163 559,08 4 741 663,36 3 344 660,50

Överf. av OFU-resultat till eget kapital 2 113 847,53 0,00 2 113 847,53 0,00

Minoritetsandel 99 257,42 160 501,13 0,00 0,00

105 943 440,52 55 877 034,06 89 702 346,09 50 089 516,01
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FORSTSTYRELSEKONCERN – BOKSLUT

BALANSRÄKNING, euro

Not

Forststyrelse-
koncernen 

31.12.2017 31.12.2016
Affärsverket

31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA
 
BESTÅENDE AKTIVA 1.7

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 262 407,93 1 251 563,67 243 681,85 1 014 811,67

Övriga immateriella tillgångar 13 470 871,26 4 801 612,72 1 176 398,88 227 782,72

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 4 328 104,99 4 805 227,82 483 892,80 768 958,68

Immateriella tillgångar totalt 18 061 384,18 10 858 404,21 1 903 973,53 2 011 553,07
 

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden 3 842 597 611,56 3 821 779 249,02 3 840 559 344,38 3 819 495 890,69

Vägar 27 452 659,01 28 866 068,26 27 448 766,96 28 861 651,57

Byggnader och konstruktioner 44 958 731,80 48 334 414,90 30 380 705,35 31 400 890,25

Maskiner och materiel 1 874 022,28 3 151 118,22 108 528,69 155 679,32

Övriga materiella tillgångar 283 868,15 687 521,07 10 599,04 10 599,04

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 10 084 688,71 11 105 818,02 10 084 688,71 11 105 818,02

Materiella tillgångar totalt 3 927 251 581,51 3 913 924 189,49 3 908 592 633,13 3 891 030 528,89

Placeringar
Andelar i dotterbolag inom samma affär-
sverkskoncern 1.8 0,00 0,00 70 893 135,81 71 990 747,24

Övriga aktier och andelar 1.10 2 081 520,68 2 086 307,30 2 490 393,09 2 490 403,17

Övriga fordringar 1 800,00 24 100,00 1 800,00 1 800,00

Placeringar totalt 2 083 320,68 2 110 407,30 73 385 328,90 74 482 950,41

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 3 947 396 286,37 3 926 893 001,00 3 983 881 935,56 3 967 525 032,37
 

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Färdiga produkter 15 073 063,65 19 831 585,48 1 614 356,78 1 776 308,10

Produkter i arbete 846 738,80 1 003 044,03 0,00 0,00

Omsättningstillgångar totalt 15 919 802,45 20 834 629,51 1 614 356,78 1 776 308,10
 
Fordringar

Långfristiga fordringar

Övriga fordringar 1.11 2 205 015,72 2 205 015,72 24 000,00 24 000,00

Långfristiga fordringar totalt 2 205 015,72 2 205 015,72 24 000,00 24 000,00

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 45 992 073,77 45 254 291,19 2 747 766,80 2 235 011,62

Fordringar på dotterbolag inom samma  
affärsverkskoncern 1.12 0,00 0,00 647 810,36 412 144,12

Övriga fordringar 1.13 278 402,53 1 586 915,24 21 156,93 1 353 693,60

Aktiva resultatregleringar 1.14 4 976 366,24 2 562 729,00 4 754 172,39 2 431 370,60

Kortfristiga fordringar totalt 51 246 842,54 49 403 935,43 8 170 906,48 6 432 219,94

Pengar och banktillgodohavanden 16 652 718,65 11 950 580,12 11 399 989,64 10 843 987,24

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 86 024 379,36 84 394 160,78 21 209 252,90 19 076 515,28

AKTIVA TOTALT 4 033 420 665,73 4 011 287 161,78 4 005 091 188,46 3 986 601 547,65
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BALANSRÄKNING, euro

 Not

Forststyrelse-
koncernen 

31.12.2017 31.12.2016
Affärsverket

31.12.2017 31.12.2016
PASSIVA 

 

EGET KAPITAL 1.15

Grundkapital 2 596 551 464,52 2 601 514 970,45 2 596 551 464,52 2 601 514 970,45

Övrigt eget kapital 224 811 820,00 224 811 974,00 224 811 820,00 224 811 974,00

Övrigt eget kapital för offentliga  
förvaltningsuppgifter 996 237 549,41 977 009 010,43 996 237 549,41 977 009 010,43

Vinst från tidigare räkenskapsper. 7 884 484,36 37 096 954,82 3 001 932,00 38 001 920,52

Räkenskapsperiodens vinst 105 943 440,52 55 877 034,06 89 702 346,09 50 089 516,01

EGET KAPITAL TOTALT 3 931 428 758,81 3 896 309 943,76 3 910 305 112,02 3 891 427 391,41

MINORITETSANDEL 1.16 5 572 550,51 5 671 807,92 0,00 0,00

AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar 1.17 1 752 825,20 3 915 410,50 140 000,00 0,00

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt främmande kapital 1.18

Lån från finansinstitut 2 284,33 2 039 934,70 0,00 0,00

Övriga skulder 475 100,00 821 100,00 472 350,00 820 850,00

Långfristigt främmande kapital totalt 477 384,33 2 861 034,70 472 350,00 820 850,00

Kortfristigt främmande kapital 1.19

Lån från finansinstitut 49 989 786,16 59 989 320,43 49 989 786,16 59 989 320,43

Erhållna förskottsbetalningar 6 859 076,87 4 557 262,82 6 790 883,77 4 418 409,85

Leverantörsskulder 13 652 336,10 11 855 729,85 4 845 267,20 4 292 130,25

Skulder till dotterbolag inom  
samma affärsverkskoncern 1.20 0,00 0,00 18 900 124,08 11 097 789,67

Övriga skulder (inkl. räntebär.) 1.21 7 120 242,69 7 484 278,38 4 988 877,97 5 067 461,70

Passiva resultatregleringar 1.22 16 530 589,44 18 606 961,44 8 658 787,26 9 488 194,34

Latent skatteskuld 37 115,62 35 411,98 0,00 0,00

Kortfristigt främmande kapital totalt 94 189 146,88 102 528 964,90 94 173 726,44 94 353 306,24

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 94 666 531,21 105 389 999,60 94 646 076,44 95 174 156,24

PASSIVA TOTALT 4 033 420 665,73 4 011 287 161,78 4 005 091 188,46 3 986 601 547,65

FORSTSTYRELSEKONCERN – BOKSLUT
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FINANSIERINGSKALKYL, euro

 

Forststyrelse-
koncernen

1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016
Affärsverket

1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016
KASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN

Betalningar från försäljning 327 231 042,70 239 304 493,72 107 773 873,92 61 154 585,07

Betalningar från övriga rörelseintäkter 3 339 402,30 2 516 669,05 8 917 822,17 7 530 043,87

Betalningar för rörelsekostnader -257 493 710,42 -241 344 463,86 -77 013 104,48 -70 238 549,04

Kassaflöde från affärsverksamheten 
före finansiella poster och skatter 73 076 734,58 476 698,91 39 678 591,61 -1 553 920,10

Betalda räntor och finansiella kostnader -161 125,48 -128 745,40 -137 988,19 -89 423,88

Erhållna räntor från affärsverksamheten 107 601,30 32 943,40 82 214,37 27 060,20

Erhållen utdelning 45 687,76 36 155,96 3 245 547,76 35 931,96

Betalda direkta skatter -10 109 654,65 -4 163 559,08 -3 403 915,30 -3 344 660,50

Kassaflöde före finansiering ur statsbudgeten 62 959 243,51 -3 746 506,21 39 464 450,25 -4 925 012,32

Statens budgetfinansiering för övrig verksamhet 45 792 633,04 33 846 270,34 45 792 633,04 33 846 270,34

Kassaflöde från affärsverksamheten 108 751 876,55 30 099 764,13 85 257 083,29 28 921 258,02

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR

Köp av naturskyddsområden, aktier 162 103,16 158 911,22 162 103,16 158 911,22

Köp av anläggningstillgångar, finansiering från 
ministeriet -1 111 648,79 -1 946 032,03 -1 111 648,79 -1 946 032,03

Köp av anläggningstillgångar, EU-finansiering

Köp av anläggningstillgångar, annan finan-
siering -1 078 095,07 -397 249,95 -1 078 095,07 -397 249,95

Investeringar, försälj. dotterbolagsaktier 0,00 0,00 500 000,00 -13 617 000,00

Investeringar i materiella och immateriella tillg. -16 913 923,95 -7 886 132,93 -8 629 009,18 -6 753 265,05

Överlåtelseinkomster från mat. och immat. tillg. 11 245 327,93 14 403 243,27 12 154 907,24 14 174 414,23
Ägarnas investering i/återbäring av förvärv av 
naturskyddsområden och aktier -162 103,16 -158 911,22 -162 103,16 -158 911,22

Erhållen finansiering för byggande av naturrum etc. 2 191 786,50 2 445 106,86 2 191 786,50 2 445 106,86

Kassaflöde från investeringar -5 666 553,38 6 618 935,22 4 027 940,70 -6 094 025,94

KASSFLÖDE FRÅN FINANSIERINGEN
Långfristiga övriga skulder, räntebärande, 
förändring -1 985 650,37 -7 050 038,67 0,00 0,00

Långfristiga övriga skulder, räntefria, fö-
rändring -398 000,00 821 100,00 -348 500,00 300,00

Kortfristiga lån från finansinstitut, förändring -9 999 534,27 49 877 288,85 -9 999 534,27 49 998 456,60
Koncernkontoskulder från dotterbolag, 
förändr. 0,00 0,00 7 619 012,68 6 542 663,50

Intäktsföring av vinst -86 000 000,00 -116 569 037,01 -86 000 000,00 -116 569 037,01

Kassaflöde från finansieringen -98 383 184,64 -72 920 686,83 -88 729 021,59 -60 027 616,91

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 4 702 138,53 -36 201 987,48 556 002,40 -37 200 384,83

Likvida medel 1.1 11 950 580,12 48 152 567,60 10 843 987,24 48 044 372,07

Likvida medel 31.12 16 652 718,65 11 950 580,12 11 399 989,64 10 843 987,24

Förändring i likvida medel 4 702 138,53 -36 201 987,48 556 002,40 -37 200 384,83

FORSTSTYRELSEKONCERN – BOKSLUT
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NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDET AV BOKSLUTET 2017

Bokslutet för 2017 har upprättats i enlighet med lagen 
om Forststyrelsen (234/2016) och statsrådets förord-
ning (1368/2016).

Bokslutet gäller räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017 
och jämförelsesiffrorna är från föregående räken-
skapsperiod 15.4–31.12.2016.

Affärsverket Forststyrelsen inledde verksamheten en-
ligt den nya lagen 15.4.2016.

FORSTSTYRELSEKONCERNEN  
OCH AFFÄRSVERKSAMHETSKONCERNEN
Forststyrelsekoncernen omfattar affärsverket Forst-
styrelsens affärsverksamhet och Offentliga förvalt-
ningsuppgifter samt deras dotterbolag Forststyrelsen 
Skogsbruk Ab, MH-Kivi Oy, Siemen Forelia Oy, Nuuk-
siokeskus Oy samt Kiinteistö Oy Järviluonnon keskus. 

Affärsverksamhetskoncernen består av affärsverket 
Forststyrelsens affärsverksamhet och dess dotterbo-
lag Forststyrelsen Skogsbruk Ab, MH-Kivi Oy, Siemen 
Forelia Oy.

Affärsverksamhetens dotterbolag Fin Forelia Oy sål-
des under räkenskapsperioden.

FINANSIERING UR STATSBUDGETEN FÖR  
OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER
I affärsverkets resultaträkning redovisas finansiering 
som erhållits ur statsbudgeten som prestationsen-
lig intäktspost på så sätt att den motsvarar utgifter-
na under räkenskapsperioden, avskrivningar borträk-
nade, utgiftskorrigering samt anskaffningsutgifter för 
förslitning underkastade anläggningstillgångar. Fi-
nansiering som under räkenskapsperioden erhållits 
för ofullbordade byggnader och andra anläggnings-
tillgångar har bokförts som avdrag för anskaffnings-
utgift. I noterna till de offentliga förvaltningsuppgif-
terna presenteras en kalkyl över finansieringen ur 
statsbudgeten.

Noter

VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER
BESTÅENDE AKTIVA
Genom statsrådets beslut (27.10.2016) överfördes sta-
tens mark- och vattenegendom 15.4.2016 till verk-
ligt värde till Forststyrelsens affärsverksamhet enligt 
den nya lagen. Affärsverksamhetens övriga egendom 
och de offentliga förvaltningsuppgifternas egendom 
överfördes enligt bokföringsvärdet. På samma gång 
ökades grundkapitalet för affärsverksamheten, och de 
offentliga förvaltningsuppgifternas förluster från fö-
regående räkenskapsperiod och förlusten från början 
av 2016 överfördes att belasta de offentliga förvalt-
ningsuppgifternas övriga egna kapital.

Dessutom överfördes den så kallade övriga jord- och 
vattenegendomen, naturahushållningsområdena och 
en del av de allmänna vattenområdena i bokföringen 
från Offentliga förvaltningsuppgifter till affärsverk-
samheten.

Därefter har egendom som överförs utan vederlag till 
affärsverksamhetens besittning och från affärsverk-
samhetens besittning i samband med överföringen 
värderats till gängse värde. När affärsverket har fått 
beslutet om överföringen av affärsverksamhetens 
egendom och revisorns utlåtande bokförs egendo-
men på balansräkningens tillgångskonto eller från 
tillgångskontot. Bokföringens motpost är kontot Kor-
rigering av eget kapital under Övriga skulder i balans-
räkningen. Därifrån görs överföringen till eller från 
grundkapitalet när ministeriet meddelat beslut om 
ändring av grundkapitalet.

Egendom som överförts till eller från hanteringen 
av offentliga förvaltningsuppgifter utan vederlag har 
värderats till överlåtarens bokföringsvärde i samband 
med överföringen. Överföringen av egendom bokförs 
utgående från den erhållna transportresolutionen till 
balansräkningens tillgångskonto eller från detta kon-
to. Motposten är Övrigt eget kapital under offentliga 
förvaltningsuppgifter.
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Avskrivningsbara övriga bestående aktiva har anteck-
nats till värdet av anskaffningsutgiften, från vilken 
planenliga avskrivningar har dragits av. Avskrivning-
arna har räknats som fasta avskrivningar på basis av 
objektets ekonomiska verkningstid. Av de omvärdera-
de grusreserverna har det gjorts substansavskrivning-
ar enligt användningen.

Under räkenskapsperioden gjorde affärsverket en 
nedskrivning på 0,1 miljoner euro av aktier i ett dot-
terbolag som är till salu. På motsvarande sätt har kon-
cernen bokfört en kostnad på sammanlagt 0,9 miljo-
ner euro i anslutning till försäljningen av bolaget.

VÄRDERING AV RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Den omedelbara anskaffningsutgiften för omsätt-
ningstillgångar som återstår vid räkenskapsperiodens 
slut har aktiverats. Om omsättningstillgångarnas san-
nolika anskaffningsutgift eller överlåtelsepris är min-
dre än anskaffningsutgiften under räkenskapsperio-
den har skillnaden bokförts som utgift.

Finansieringstillgångar
Värdepappren ingående i finansieringstillgångarna 
har värderats till anskaffningsutgiften eller ett lägre 
sannolikt överlåtelsepris.

JÄMFÖRBARHET MED FÖREGÅENDE ÅR
Affärsverkets och Forststyrelsekoncernens resultats-
chema har ändrats för att motsvara 2 § i statsrådets 
förordning 1368/2016, varvid finansiering ur statsbud-
geten för annan verksamhet ska anges som en egen 
post efter de övriga intäkterna. En motsvarande änd-
ring har gjorts i resultaträkningarna för jämförelse-
perioden.

Affärsverket och Forststyrelsekoncernen redovisar 
överföringen av räkenskapsperiodens resultat för Of-
fentliga förvaltningsuppgifter till övrigt eget kapital 
som en egen post i resultaträkningen. Överföringen 
grundar sig på 5 § i nämnda förordning 1368/2016. 

Den föregående räkenskapsperioden var 15.4–
31.12.2016. Därför är uppgifterna i koncernens och 
Forststyrelsens resultaträkningar inte jämförbara sin-
semellan.

En jämförelse av Forststyrelsekoncernens och affärs-
verksamhetskoncernens resultat och balansräkning 
med hela det föregående kalenderåret 2016 läggs 
fram i noterna. 

Föregående räkenskapsperiod innehöll koncernens 
resultat en pensionskostnad av engångsnatur och af-
färsverkets resultat en annan kostnad av engångsna-
tur.

KORRIGERINGAR AV RESULTATET,  
BALANSRÄKNINGEN OCH UPPGIFTERNA  
FÖR FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSPERIOD
Under räkenskapsperioden ändrades grupperingen av 
bestående aktiva i balansräkningen till den del som 
gäller posten Förskottsbetalningar och pågående ny-
anläggningar. Posten har nu uppdelats på immateriel-
la och materiella tillgångar och motsvarande rättelse 
har gjorts i de föregående räkenskapsperiodernas ba-
lansräkningar.

OMSTRUKTURERINGAR I ORGANISATIONEN
Ett dotterbolag som idkade plantaffärsverksamhet 
avyttrades under räkenskapsperioden. Effekten av för-
säljningen ingår i koncernens resultat för räkenskaps-
perioden och föregående räkenskapsperiod.

NOTER ANGÅENDE UPPRÄTTANDET AV KONCERNBOKSLUTET 2017

Alla koncernföretag som ägdes vid årets utgång har 
konsoliderats i koncernbokslutet liksom effekten av 
det sålda dotterbolaget fram till tidpunkten för för-
säljningen specificerat på resultatposterna.

Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmeto-
den. Skillnaden mellan dotterbolagens anskaffnings-
utgift och eget kapital som motsvarar den anskaffade 
andelen har redovisats som koncernaffärsvärde som 
har avskrivits på fem år.

Koncernens interna affärstransaktioner samt interna 
fordringar och skulder har eliminerats.

Minoritetsandelarna har avskilts från det egna kapi-
talet och räkenskapsperiodens resultat och redovisats 
som separata poster i koncernens resultaträkning och 
balansräkning.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN, miljoner euro

Not
Forststyrelse-

koncernen Affärsverket
Omsättning per bransch 1.1 1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016 1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016

Affärsverksamheten med skogsbruk 294,8 218,2 80,0 56,7

Fastighetsutveckling 15,4 10,2 15,5 10,5

Handel med jordmaterial 1,6 2,1 0,0 0,0

Frö- och plantproduktion 4,8 7,2 0,0 0,0

Övriga 11,4 8,6 13,0 10,1

Totalt 328,0 246,3 108,5 77,3

Övriga rörelseintäkter 1.2

Försäljningsvinster från bestående aktiva 10,2 10,8 10,0 10,6

Övriga intäkter 4,4 2,5 11,4 7,5

Totalt 14,6 13,3 21,4 18,1

Finansiering ur statsbudgeten  
för övrig verksamhet 1.3

Finansiering ur statsbudg. för övrig verksamhet 
under räkenskapsp.
som prestationsbaserad intäktspost 43,7 33,8 43,7 33,8
Hur posten fördelar sig på huvudtitlarna och  
förvaltningsomr. i budgeten framgår av de off.  
förv. uppgifternas särskilda bokslut

Planenliga avskrivningar 1.4

Immateriella tillgångar 1,5 1,0 0,6 0,4

Substansavskrivningar 0,1 0,0 0,0 0,0

Vägar 1,4 0,9 1,4 0,9

Byggnader och konstruktioner 2,7 2,0 2,3 1,6

Maskiner och materiel, övriga materiella tillg. 0,5 0,5 0,1 0,1

Totalt 6,2 4,4 4,5 3,1

Planenliga avskrivningstider:
Immateriella rättigheter,  
övriga långfr. utgifter 4–5 år

Grusområden substansavskrivning

Vägar 10–25 år

Fiskeribyggnader i huvudsak 10 år

Flottningsbyggnader 25 år

Byggnader 20–40 år, Haltia 90 år

Konstruktioner 4–10 år

Maskiner och materiel 4-8 år, Haltia 15 år
Övriga materiella tillgångar: asfaltering,  
odlingsunderlag 15–20 år

De planenliga avskrivningarna har beräknats separat för varje anläggningstillgång som fasta avskrivningar av det 
ursprungliga anskaffningspriset enligt den ekonomiska livslängden. 
Avskrivningar börjar göras när en tillgång tas i bruk.

FORSTSTYRELSEKONCERN – NOTER
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Forststyrelse-
koncernen Affärsverket

Övriga rörelsekostnader 1.5 1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016 1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016

Lokalitetskostnader 12,7 8,8 11,6 7,9

ICT-kostnader 9,6 6,1 8,1 5,1

Resekostnader 5,9 4,9 2,9 2,5

Externa tjänster 5,8 3,2 5,0 2,3

Maskiner och materiel, fordonskostnader 3,1 2,6 2,6 1,8

Övriga personalkostnader 2,3 2,3 1,2 1,0

Övriga kostnader 7,6 14,4 4,4 12,2

Koncernens interna kostnader 0,0 0,0 1,2 0,2

Totalt 47,0 42,3 37,0 33,0

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 1.6

Dividendavkastning från utomstående 0,1 0,0 0,0 0,0

Dividendavkastning från dotterbolag 0,0 0,0 3,2 0,0

Ränteintäkter 0,1 0,0 0,1 0,0

Totalt 0,2 0,1 3,3 0,1

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

Räntekostnader 0,2 0,1 0,1 0,1

Nedskrivning av dotterbolags aktier (kapitallån) 1,0 0,0 0,1 5,0

Avsättning för omorganisering av dotterbolags  
affärsverksamhet 0,0 3,0 0,0 0,0

Totalt 1,2 3,1 0,2 5,1

Finansiella intäkter och kostnader totalt -1,0 -3,1 3,1 -5,0

FORSTSTYRELSEKONCERN – NOTER
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Bestående aktiva,  
mn euro

Not 
1.7

Forststyrelsekoncernen Immat. tillg.
Mark- och 

vattenomr.

Vägar, 
mark-och 

vattenbygg.

Byggn. och 
konstrukti-

oner

Maskiner 
och  

materiel,  
övriga mat.

Pågående 
projekt

Aktier och 
andelar, öv-

riga fordr. Totalt

Anskaffningsutgift 1.1 11,5 3 830,6 97,3 108,8 30,4 15,9 2,1 4 099,0

Nedskrivning 1.1 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0

Ökningar 13,6 28,2 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0 43,6

Minskningar 0,0 7,2 0,0 3,4 1,5 5,8 0,0 18,0

Nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anskaffningsutgift 31.12 25,1 3 847,5 97,3 107,2 29,0 10,1 2,1 4 120,6

Ack. avskr. och nedskr. 1.1. 5,5 4,8 68,4 60,5 26,6 0,0 0,0 168,2
Ack. avskr. som hänför sig 
till avdr. och överf. 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,3 0,0 0,0 -1,2

Avskr. under räkenskapsper. 1,5 0,1 1,4 2,7 0,5 0,0 0,0 6,2

Ack. avskr. 31.12 7,0 4,9 69,8 62,2 26,8 0,0 0,0 173,2

Bokföringsvärde 1.1 6,1 3 821,8 28,9 48,3 3,8 15,9 2,1 3 926,9

Bokföringsvärde 31.12 18,1 3 842,6 27,5 45,0 2,2 10,1 2,1 3 947,4

Maskiner och anordningar  
i produktionen,  
bokföringsvärde 31.12

1,0

Affärsverk Immat. tillg.
Mark- och 

vattenomr.

Vägar, 
mark-och 

vattenbygg.

Byggn. och 
konstrukti-

oner

Maskiner 
och  

materiel,  
övriga mat.

Pågående 
projekt

Aktier och 
andelar, öv-

riga fordr. Totalt

Anskaffningsutgift 1.1 5,3 3 823,1 97,8 85,7 16,8 11,9 104,0 4 144,5

Nedskrivning 1.1 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,6 -31,3

Ökningar 1,3 28,2 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 31,3

Minskningar 0,0 7,1 0,0 1,3 0,3 1,8 1,0 11,5

Nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Anskaffningsutgift 31.12 6,6 3 842,4 97,8 86,1 16,6 10,1 73,4 4 132,8

Ack. avskr. och nedskr. 1.1. 4,0 1,8 68,9 54,3 16,6 0,0 0,0 145,7

Ack. avskr. som hänför sig 
till avdr. och överf. 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,3 0,0 0,0 -1,2

Avskr. under räkenskapsper. 0,6 0,0 1,4 2,3 0,1 0,0 0,0 4,5

Ack. avskr. 31.12 4,7 1,8 70,3 55,7 16,4 0,0 0,0 149,0

Bokföringsvärde 1.1 1,2 3 819,5 28,9 31,4 0,2 11,9 74,5 3 967,5

Bokföringsvärde 31.12 1,9 3 840,6 27,4 30,4 0,1 10,1 73,4 3 983,9

Maskiner och anläggningar i 
produktionen, bokföringsvär-
de 31.12

0,0

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

FORSTSTYRELSEKONCERN – NOTER
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not Bokföringsvärde i
Tytäryhtiöosakkeet 1.8 Ägarandel % moderbolaget, euro

Affärsverk

Metsähallitus Skogsbruk Ab 100 50 649 635,81

MH-Kivi Oy, Uleåborg 100 5 500 000,00

Siemen Forelia Ab, Jyväskylä 100 2 476 000,00

Kiinteistö Oy Järviluonnon keskus, Rantasalmi 66,7 67 500,00

Nuuksiokeskus Ab, Esbo 68,1 12 200 000,00

Totalt 70 893 135,81

Forststyrelse-
koncernen Affärsverket

Övriga aktier och andelar 1.10 2017 2016 2017 2016

Aktier och andelar, bokföringsvärde,  
miljoner euro

Aktier i dotterbolag 0,0 0,0 70,9 72,0

Aktier i intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga aktier och fordringar 2,1 2,1 2,5 2,5

Totalt 2,1 2,1 73,4 74,5

Långfristiga fordringar 1.11

Övriga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Säkerhetsdepositioner 2,2 2,2 0,0 0,0

Totalt 2,2 2,2 0,0 0,0

Fordringar på dotterbolag  
inom samma affärsverkskoncern, mn euro 1.12

Kundfordringar 0,1 0,2

Övriga fordringar 0,0 0,0

Aktiva resultatregleringar 0,6 0,2

Totalt 0,6 0,4

FORSTSTYRELSEKONCERN – NOTER
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not
Forststyrelse-

koncernen Affärsverket
Övriga fordringar, kortfristiga, mn euro 1.13 2017 2016 2017 2016

Övriga förskottsbetalningar, utgiftsförskott 0,0 0,0 0,0 0,0

Moms- och skattefordringar 0,2 1,6 0,0 1,3

Totalt 0,3 1,6 0,0 1,4

Kortfristiga resultatregleringar, mn euro 1.14

Life-projekt, inkomstrester 0,7 0,7 0,7 0,7

EU:s strukturfondsprojekt, inkomstrester 2,5 1,2 2,5 1,2

Sysselsättningsprogramprojekt, inkomstrester 0,0 0,0 0,0 0,0

Projektfordringar, övriga inkomstrester 1,2 0,3 1,1 0,3

Övriga utgiftsförskott, inköpsfakturor 0,6 0,4 0,4 0,3

Totalt 5,0 2,6 4,8 2,4

Eget kapital, miljoner euro 1.15

Grundkapital 1.1 2 601,5 2 509,7 2 601,5 2 509,7

Överlåtelser, arv som tillfallit staten 0,2 -0,2 0,2 -0,2

Förändringar i markanvändningen -5,1 1,5 -5,1 1,5

Övriga förändringar, inkl. återbet.  
grundkap. och uppskr. 0,0 90,5 0,0 90,5

Grundkapital 31.12 2 596,6 2 601,5 2 596,6 2 601,5

Övrigt eget kapital 1.1 224,8 0,0 224,8 0,0

Förändring 0,0 224,8 0,0 224,8

Övrigt eget kapital 31.12 224,8 224,8 224,8 224,8

Övrigt eget kapital för offentliga  
förvaltningsuppgifter 1.1 977,0 1 199,6 977,0 1 199,6

Överlåtelser, arv som tillfallit staten 17,0 13,5 17,0 13,5

Förändringar i markanvändningen, övriga 5,1 -235,8 5,1 -235,8

Inköp av naturskyddsområde, ägarens investering 0,2 -0,2 0,2 -0,2

Överföring OFU resultat 2016 till eget kapital -0,9 0,0 -0,9 0,0

Överföring OFU resultat 2017 till eget kapital -2,1 0,0 -2,1 0,0

Övrigt eget kapital 31.12 996,2 977,0 996,2 977,0

Vinst från tidigare räkenskapsper. 1.1 93,0 106,5 88,1 106,6

 Överföring OFU förlust 2016 till eget kapital 0,9 47,2 0,9 48,0

Vinstutdelning till staten -86,0 -116,6 -86,0 -116,6

Vinst från tidigare räkenskapsper. 31.12 7,9 37,1 3,0 38,0

Räkenskapsperiodens vinst 1.1–31.12. 105,9 55,9 89,7 50,1

Resultat från tidigare räkenskapsperioder och 
räkenskapsper. 31.12 113,8 93,0 92,7 88,1

Eget kapital totalt 31.12 3 931,4 3 896,3 3 910,3 3 891,4

Minoritetsandel 1.16

Kiinteistö Oy Järviluonnon keskus 0,5 0,5

Nuuksiokeskus Oy 5,0 5,1

Minoritetsandel totalt 5,6 5,7

FORSTSTYRELSEKONCERN – NOTER
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not
Forststyrelse-

koncernen Affärsverket
Avsättningar, miljoner euro 1.17 2017 2016 2017 2016

Övriga avsättningar 1,8 0,9 0,1 0,0

Avsättning för omorganisering  
av dotterbolags affärsverksamhet 0,0 3,0 0,0 0,0

Avsättningar totalt 1,8 3,9 0,1 0,0

Totalbeloppet av långfristiga lån  
som förfaller om mer än 5 år 1.18

Totalt 0,0 2,0 0,0 0,0

Återstående skuld till staten, mn euro 1.19

Skuld till staten, förskottsinnehållningsskuld, 
socialskyddsavgiftsskuld, StPL, ArPL 1,8 1,7 1,4 1,2

Fordringar på dotterbolag inom  
samma affärsverk, mn euro 1.20

Leverantörsskulder 0,2 0,3

Passiva resultatregleringar 1,0 0,7

Koncernkontoskulder 17,7 10,1

Totalt 18,9 11,1 

Övriga skulder, mn euro 1.21

Momsskuld 4,7 4,9 2,9 3,2
Förskottsinnehållnings-, socialskyddsavgifts-  
och övriga lagstadgade personalkostnadsskulder,  
i ansl. till lönebetalning

1,0 1,1 0,6 0,6

Korrigeringar av eget kapital 1,4 1,2 1,4 1,2

Övriga 0,1 0,2 0,0 -0,1

Totalt 7,1 7,5 5,0 5,1

Resultatregleringar, mn euro 1.22

Lagstadg. periodiserade personalkostnader 0,8 0,6 0,8 0,5

Semesterlöneskuld inkl. soc. kostn. 12,1 12,5 6,6 6,6

Skatteperiodindelning 0,9 0,8 0,1 0,0

Övriga 2,7 4,7 1,2 2,3

Totalt 16,5 18,6 8,7 9,5

FORSTSTYRELSEKONCERN – NOTER
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ÖVRIGA NOTER

Not
Forststyrelse-

koncernen Affärsverket
Ansvarsförbindelser mn euro 1.23 2017 2016 2017 2016

Leasingansvar

betalda under räkenskapsperioden 1,0 1,1 0,9 1,0

betalas under nästa år 2,1 2,6 2,0 2,4

betalas senare 2,5 2,3 2,5 2,2

Inteckningar i arrenderätt 0,0 0,9 0,0 0,0

Bankgarantiansvar 2,2 2,3 0,6 0,7

Övriga bankansvar 1,5 1,5 1,0 1,0

Handpanter, garantidepositioner 0,8 0,8 0,0 0,0

Borgen för dotterbolags förbindelser, limitbelopp 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsförbindelser 6,4 5,9 6,4 5,9

Leasingavtal innehåller ett inlösningsvillkor som gäller då restvärdet når en överenskommen nivå. Avtalen kan sägas upp med 
3 mån uppsägningstid. Koncernen har också avtal utan inlösningsvillkor, i huvudsak femåriga avtal. Koncernens fastighetsin-
vesteringar förknippas med skyldigheten att justera momsavdragen under en period på 10 år från och med 2013.

Ansvar för sanering av förorenade marker

Ansvaret för förorenad mark i de områden som Forststyrelsen förvaltar ligger i första hand hos den som har idkat den 
verksamhet som förorenade marken. I egenskap av innehavare kan Forststyrelsen bli ansvarig för saneringskostnaderna, 
ifall den som i första hand ansvarar för saneringen inte kan göra det.

Affärstransaktioner med närmaste kretsen
De offentliga förvaltningsuppgifterna får finansiering ur statsbudgeten för sin verksamhet. I affärsverkets och  
koncernens resultaträkning syns denna post som en prestationsbaserad intäktspost som det redogörs för närmare i det 
särskilda bokslutet. Vinst har intäktsförts till staten för perioden 15.4-31.12.2016.

Koncernens interna affärstransaktioner Affärsverket 
2017

15.4.–31.12.2016

Försäljning av varor 0,3 0,5

Försäljning av tjänster 89,0 63,3

Köp av varor 0,1 0,1

Köp av tjänster 1,2 1,0

Totalt 88,0 62,7

Antalet anställda under räkenskapsperioden,  
årsverken

1.24 Forststyrelse-
koncernen 2017

15.4.–31.12.2016 Affärsverket 
2017

15.4.–31.12.2016

Arbetstagare 305 309 0 0

Tjänstemän 995 718 678 497

Totalt 1 300 1 027 678 497

Latenta skattefordringar och -skulder 1.25 Forststyrelse-
koncernen 2017

2016

Latent skattefordran

för hyllavskrivningar 0,0 0,6

för dotterbolagens förluster 2,7 4,1

för avsättningar 0,3 0,2

Totalt 3,0 4,9

Revisorernas arvoden under räkenskapsperioden, 
tusen euro

1.26 Forststyrelse-
koncernen 2017

15.4.–31.12.2016 Affärsverket 
2017

15.4.–31.12.2016

KPMG Audit

revision, räkenskapsperioden 45,8 45,9 21,1 28,1

revision, föreg. räkenskapsperiod 58,1 12,7 17,3 0,0

skatterådgivning 9,1 0,0 3,2 0,0

övriga tjänster 37,8 276,6 37,8 264,3

Totalt 150,8 335,2 79,4 292,4

FORSTSTYRELSEKONCERN – NOTER
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Noter, RESULTATRÄKNING, euro, jämförelse med hela år 2016

 
Forststyrelsekoncernen 

1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016

OMSÄTTNING 328 022 473,13 341 350 377,48

Förändring i lager av färdiga varor och varor under tillverkning -1 007 296,86 261 649,04

Övriga rörelseintäkter 14 609 820,05 23 323 517,29

Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet 43 678 785,51 46 001 997,82

Material och tjänster

Material, tillbehör och varor

Inköp under räkenskapsperioden 9 116 989,59 10 108 444,66

Lagerförändring 501 996,02 1 553 652,18

Externa tjänster 148 297 285,67 158 431 969,44

Material och tjänster totalt 157 916 271,28 170 094 066,28

Personalkostnader

Löner och arvoden 49 673 446,37 56 383 229,94

Lönebikostnader

Pensionskostnader 7 780 753,18 19 469 135,41

Övriga lönebikostnader 1 843 494,88 2 947 526,54

Personalkostnader totalt 59 297 694,43 78 799 891,89

Avskrivningar och nedskrivningar

Planenliga avskrivningar 6 219 361,19 6 336 675,49

Avskrivningar och nedskrivningar totalt 6 219 361,19 6 336 675,49

Övriga rörelsekostnader 47 032 601,91 53 664 503,01

RÖRELSEVINST 114 837 853,02 102 042 404,96
Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter från övriga investeringar bland best. akt. 45 687,76 49 892,46

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 107 635,83 43 473,54

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 161 125,48 195 624,99

Nedskrivning av invest. bland best. akt. 990 060,91 3 000 000,00

Finansiella intäkter och kostnader totalt -997 862,80 -3 102 258,99

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 113 839 990,22 98 940 145,97
Inkomstskatt 10 109 654,65 6 530 726,66

Överf. av OFU-resultat till eget kapital 2 113 847,53 0,00

Minoritetsandel 99 257,42 104 367,75

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 105 943 440,52 92 513 787,06

FORSTSTYRELSEKONCERN – NOTER
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Noter, BALANSRÄKNING, euro, jämförelse med hela år 2016

 
Forststyrelsekoncernen  

31.12.2017 31.12.2016

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 262 407,93 1 251 563,67

Övriga immateriella tillgångar 13 470 871,26 4 801 612,72

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 4 328 104,99 4 805 227,82

Immateriella tillgångar totalt 18 061 384,18 10 858 404,21

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden 3 842 597 611,56 3 821 779 249,02

Vägar 27 452 659,01 28 866 068,26

Byggnader och konstruktioner 44 958 731,80 48 334 414,90

Maskiner och materiel 1 874 022,28 3 151 118,22

Övriga materiella tillgångar 283 868,15 687 521,07

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 10 084 688,71 11 105 818,02

Materiella tillgångar totalt 3 927 251 581,51 3 913 924 189,49

Placeringar

Andelar i dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 0,00 0,00

Övriga aktier och andelar 2 081 520,68 2 086 307,30

Övriga fordringar 1 800,00 24 100,00

Placeringar totalt 2 083 320,68 2 110 407,30

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 3 947 396 286,37 3 926 893 001,00

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Färdiga produkter 15 073 063,65 19 831 585,48

Produkter i arbete 846 738,80 1 003 044,03

Omsättningstillgångar totalt 15 919 802,45 20 834 629,51

Fordringar

Långfristiga fordringar

Övriga fordringar 2 205 015,72 2 205 015,72

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 45 992 073,77 45 254 291,19

Övriga fordringar 278 402,53 1 586 915,24

Aktiva resultatregleringar 4 976 366,24 2 562 729,00

Kortfristiga fordringar totalt 51 246 842,54 49 403 935,43

Pengar och banktillgodohavanden 16 652 718,65 11 950 580,12

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 86 024 379,36 84 394 160,78

AKTIVA TOTALT 4 033 420 665,73 4 011 287 161,78

FORSTSTYRELSEKONCERN – NOTER
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Noter, BALANSRÄKNING, euro, jämförelse med hela år 2016

 
Forststyrelsekoncernen  

31.12.2017 31.12.2016

PASSIVA

EGET KAPITAL

Grundkapital 2 596 551 464,52 2 601 514 970,45

Övrigt eget kapital 224 811 820,00 224 811 974,00

Övrigt eget kapital för offentliga förvaltningsuppgifter 996 237 549,41 977 009 010,43

Vinst från tidigare räkenskapsper. 7 884 484,36 460 201,83

Räkenskapsperiodens vinst 105 943 440,52 92 513 787,06

EGET KAPITAL TOTALT 3 931 428 758,81 3 896 309 943,77

MINORITETSANDEL 5 572 550,51 5 671 807,92

AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar 1 752 825,20 3 915 410,50

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt främmande kapital

Lån från finansinstitut 2 284,33 2 039 934,70

Övriga skulder 475 100,00 821 100,00

Långfristigt främmande kapital totalt 477 384,33 2 861 034,70

Kortfristigt främmande kapital

Lån från finansinstitut 49 989 786,16 59 989 320,43

Erhållna förskottsbetalningar 6 859 076,87 4 557 262,82

Leverantörsskulder 13 652 336,10 11 855 729,85

Övriga skulder (inkl. räntebärande) 7 120 242,69 7 484 278,38

Passiva resultatregleringar 16 530 589,44 18 606 961,43

Latent skatteskuld 37 115,62 35 411,98

Kortfristigt främmande kapital totalt 94 189 146,88 102 528 964,89

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 94 666 531,21 105 389 999,59

PASSIVA TOTALT 4 033 420 665,73 4 011 287 161,78

FORSTSTYRELSEKONCERN – NOTER
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AFFÄRSVERKSAMHETSKONCERNEN OCH AFFÄRSVERKSAMHETEN – BOKSLUT

Affärsverksamhetskoncernen  
och affärsverksamheten

RESULTATRÄKNING, AFFÄRSVERKSAMHETEN, euro

Not

Affärsverksamhets- 
koncernen 

1.1.-31.12.2017 15.4.-31.12.2016

Affärs 
verksamheten 

1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016
OMSÄTTNING 2.1 319 269 330,99 238 246 446,54 98 934 742,53 68 447 075,71

Förändring i lager av färdiga varor och varor 
under tillverkning -1 007 296,86 261 649,04 0,00 0,00

Övriga rörelseintäkter 2.2 18 231 990,05 16 245 132,45 24 913 743,18 20 920 633,85

Material och tjänster

Material, tillbehör och varor

Inköp under räkenskapsperioden 6 364 071,28 6 868 757,58 389 440,35 384 148,62

Lagerförändring 340 044,70 3 286 553,42 0,00 0,00

Externa tjänster 144 870 045,15 106 634 920,40 608 985,99 142 555,77

Material och tjänster totalt

Personalkostnader

Löner och arvoden 28 771 018,08 25 989 344,72 7 735 639,43 6 119 651,14

Lönebikostnader

Pensionskostnader 4 353 845,42 14 259 458,20 1 035 049,61 1 140 839,61

Övriga lönebikostnader 1 088 277,36 1 342 089,46 253 967,74 217 126,94

Personalkostnader totalt 34 213 140,86 41 590 892,38 9 024 656,78 7 477 617,69

Avskrivningar och nedskrivningar

Planenliga avskrivningar 2.3 3 880 684,61 2 735 842,66 2 677 697,02 1 765 622,03

Avskrivningar och nedskrivningar totalt

Övriga rörelsekostnader 2.4 29 634 173,20 29 280 507,84 19 893 849,27 20 230 307,22

RÖRELSEVINST 117 191 864,38 64 355 753,75 91 253 856,30 59 367 458,23

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från övriga investeringar bland 
best. akt. 45 124,34 36 127,96 3 244 984,34 35 903,96

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 103 859,12 30 729,52 78 472,39 24 865,07

Räntekostnader och övriga finansiella 
kostnader 155 803,73 122 078,90 133 666,91 83 555,28

Nedskrivning av invest. bland best. akt. 0,00 3 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Finansiella intäkter och kostnader totalt 2.5 -6 820,27 -3 055 221,42 3 189 789,82 -5 022 786,25

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER  
OCH SKATTER 117 185 044,11 61 300 532,33 94 443 646,12 54 344 671,98

Inkomstskatt 10 109 291,32 4 163 559,08 4 741 300,03 3 344 660,50

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 107 075 752,79 57 136 973,25 89 702 346,09 51 000 011,48
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AFFÄRSVERKSAMHETSKONCERNEN OCH AFFÄRSVERKSAMHETEN – BOKSLUT

BALANSRÄKNING, AFFÄRSVERKSAMHETEN, euro

Not

Affärsverksam-
hetskoncernen  

31.12.2017 31.12.2016

Affärs 
verksamheten 

31.12.2017 31.12.2016
AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA 2.6

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 63 163,75 896 453,72 45 632,57 660 423,73

Övriga immateriella tillgångar 13 421 439,83 4 755 665,13 1 173 634,69 227 782,72

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 4 328 104,99 4 805 227,82 483 892,80 768 958,68

Immateriella tillgångar totalt 17 812 708,57 10 457 346,67 1 703 160,06 1 657 165,13

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden 2 878 628 559,94 2 879 439 721,33 2 877 320 187,52 2 877 886 257,76

Vägar 27 281 725,82 28 654 335,40 27 277 833,77 28 649 918,71

Byggnader och konstruktioner 11 017 097,39 13 600 603,19 10 974 034,88 11 429 271,43

Maskiner och materiel 327 348,14 1 313 500,48 0,00 0,00

Övriga materiella tillgångar 10 599,04 387 081,48 10 599,04 10 599,04

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 9 999 635,59 11 073 776,10 9 999 635,59 11 073 776,10

Materiella tillgångar totalt 2 927 264 965,92 2 934 469 017,98 2 925 582 290,80 2 929 049 823,04

Placeringar

Andelar i dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 2.7 0,00 0,00 58 625 635,81 59 625 635,81

Övriga aktier och andelar 2.9 1 343 816,00 1 348 602,62 1 752 688,41 1 752 698,49

Övriga fordringar 2.10 0,00 22 300,00 0,00 0,00

Placeringar totalt 1 343 816,00 1 370 902,62 60 378 324,22 61 378 334,30

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 2 946 421 490,49 2 946 297 267,27 2 987 663 775,08 2 992 085 322,47

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Färdiga produkter 13 461 706,87 18 055 277,38 0,00 0,00

Produkter i arbete 843 738,80 1 003 044,03 0,00 0,00

Omsättningstillgångar totalt 14 305 445,67 19 058 321,41 0,00 0,00

Fordringar

Långfristiga fordringar

Övriga fordringar 2 205 015,72 2 205 015,72 24 000,00 24 000,00

Långfristiga fordringar totalt 2 205 015,72 2 205 015,72 24 000,00 24 000,00

Kortfristiga fordringar totalt

Kundfordringar 43 622 109,45 43 539 077,40 377 802,48 518 897,83

Fordringar på off. förv. uppgifter 2.11 817 563,04 182 333,23 649 575,58 67 651,67

Fordringar på dotterbolag inom samma affärsverk 2.12 0,00 0,00 469 813,49 271 094,86

Fordringar på intressebolag

Övriga fordringar 2.13 262 688,72 1 568 599,45 5 443,12 1 345 038,77

Aktiva resultatregleringar 2.14 658 829,02 192 491,26 460 810,94 93 588,16

Kortfristiga fordringar totalt 45 361 190,23 45 482 501,34 1 963 445,61 2 296 271,29

Pengar och banktillgodohavanden 8 197 449,93 3 932 025,14 3 335 517,07 3 080 711,44

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 70 069 101,55 70 677 863,61 5 322 962,68 5 400 982,73

AKTIVA TOTALT 3 016 490 592,04 3 016 975 130,88 2 992 986 737,76 2 997 486 305,20
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BALANSRÄKNING, AFFÄRSVERKSAMHETEN, euro

Not

Affärsverksamhets-
koncernen 

31.12.2017 31.12.2016

Affärs 
verksamheten 

31.12.2017 31.12.2016
PASSIVA

EGET KAPITAL

Grundkapital 2 596 551 464,52 2 601 514 970,45 2 596 551 464,52 2 601 514 970,45

Övrigt eget kapital 224 811 820,00 224 811 974,00 224 811 820,00 224 811 974,00

Vinst från tidigare räkenskapsper. 8 185 413,67 37 048 440,42 3 001 932,00 38 001 920,52

Räkenskapsperiodens vinst 107 075 752,79 57 136 973,25 89 702 346,09 51 000 011,48

EGET KAPITAL TOTALT 2.15 2 936 624 450,98 2 920 512 358,12 2 914 067 562,61 2 915 328 876,45

AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar 2.16 1 752 825,20 3 915 410,50 140 000,00 0,00

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Lån från finansinstitut 2.17 2 284,33 2 039 934,70 0,00 0,00

Övriga skulder (inkl. räntebär.) 468 600,00 815 600,00 465 850,00 815 350,00

Kortfristigt 2.18

Lån från finansinstitut 49 989 786,16 59 989 320,43 49 989 786,16 59 989 320,43

Erhållna förskottsbetalningar 165 389,10 452 045,47 97 196,00 312 292,50

Leverantörsskulder 11 241 878,73 9 866 408,09 2 457 112,02 2 335 929,08

Skulder till off. förv. uppgifter 2.19 180 553,71 340 611,94 15 654,43 245 753,25

Skulder till dotterbolag inom samma  
affärsverkskoncern 2.20 1 035,40 1 509,08 18 732 136,62 10 983 108,11

Övriga skulder (inkl. räntebär.) 2.21 6 512 164,99 6 789 939,08 4 388 535,02 4 377 720,90

Passiva resultatregleringar 2.22 9 514 507,82 12 216 581,49 2 632 904,90 3 097 954,48

Latent skatteskuld 37 115,62 35 411,98 0,00 0,00

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 78 113 315,86 92 547 362,26 78 779 175,15 82 157 428,75

PASSIVA TOTALT 3 016 490 592,04 3 016 975 130,88 2 992 986 737,76 2 997 486 305,20
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FINANSIERINGSKALKYL, AFFÄRSVERKSAMHETEN, euro

 

Affärsverksam-
hetskoncernen 

1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016

Affärs 
verksamheten

1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016
KASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN

Betalningar från försäljning 318 551 069,13 239 788 413,93 98 295 195,40 61 421 945,93

Betalningar från övriga rörelseintäkter 9 802 892,77 5 894 573,25 15 154 487,38 10 800 806,85

Betalningar för rörelsekostnader -211 503 422,18 -204 228 267,52 -30 231 539,54 -32 968 981,00

Kassaflöde från affärsverksamheten före  
finansiella poster och skatter 116 850 539,72 41 454 719,66 83 218 143,24 39 253 771,78

Betalda räntor och finansiella kostnader -155 803,73 -122 078,90 -133 666,91 -83 555,28

Erhållna räntor från affärsverksamheten 103 859,12 30 729,52 78 472,39 24 865,07

Erhållen utdelning 45 124,34 36 127,96 3 244 984,34 35 903,96

Betalda direkta skatter -10 109 291,32 -4 163 559,08 -3 313 772,38 -3 344 660,50

Kassaflöde från affärsverksamheten 106 734 428,13 37 235 939,16 83 094 160,68 35 886 325,03

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR

Investeringar, försälj. dotterbolagsaktier 0,00 0,00 500 000,00 -13 617 000,00

Investeringar i materiella och immateriella tillg. -14 775 749,68 -7 965 845,44 -6 521 368,09 -6 863 162,55

Överlåtelseinkomster från mat. och immat. tillg. 10 787 051,83 14 147 352,25 11 712 334,60 13 869 123,16

Kassaflöde från investeringar -3 988 697,85 6 181 506,81 5 690 966,51 -6 611 039,39

KASSFLÖDE FRÅN FINANSIERINGEN

Långfristiga övriga räntebär. skulder,  
förändring -1 985 650,37 -7 045 028,11 0,00 0,00

Långfristiga övriga skulder, räntefria, förändring -399 000,00 815 600,00 -149 800,00 -80,95

Kortfristiga lån från finansinstitut, förändring -10 095 655,12 49 877 288,85 -9 999 534,27 49 998 456,60

Koncernkontoskulder från dotterbolag 0,00 0,00 7 619 012,68 6 542 663,50

Intäktsföring av vinst -86 000 000,00 -116 569 037,01 -86 000 000,00 -116 569 037,01

Kassaflöde från finansieringen -98 480 305,49 -72 921 176,27 -88 530 321,59 -60 027 997,86

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 4 265 424,79 -29 503 730,30 254 805,60 -30 752 712,22

Likvida medel 15.4 3 932 025,14 33 435 755,44 3 080 711,44 33 833 423,66

Likvida medel 31.12 8 197 449,93 3 932 025,14 3 335 517,04 3 080 711,44

Förändring 4 265 424,79 -29 503 730,30 254 805,60 -30 752 712,22
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Noter
NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN, AFFÄRSVERKSAMHETEN, euro

Not
Affärsverksam-
hetskoncernen

Affärs 
verksamheten

Omsättning per bransch 2.1 1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016 1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016

Affärsverksamheten med skogsbruk 295 415 829,10 218 472 593,48 79 994 958,81 56 671 572,64

Fastighetsutveckling 15 405 821,06 10 222 604,59 15 566 692,09 10 473 679,49

Handel med jordmaterial 1 592 767,10 2 050 487,55 0,00 0,00

Frö- och plantproduktion 4 804 040,57 7 211 349,94 0,00 0,00

Övriga 2 050 873,16 289 410,98 3 373 091,63 1 301 823,58

Totalt 319 269 330,99 238 246 446,54 98 934 742,53 68 447 075,71

varav omsättning för offentliga förv.uppgifter 2 379 508,95 292 855,44 1 803 160,00 224 834,05

och dess dotterbolag 9 881,00 5 972,00 9 881,00 5 972,00

och övriga dotterbolag 0,00 0,00 81 478 048,31 57 935 060,14

Övriga rörelseintäkter 2.2

Försäljningsvinster från bestående aktiva 9 723 372,56 10 350 559,20 9 575 276,16 10 119 827,00

Intäkter från tjänster till OFU 7 044 701,34 5 269 969,87 6 914 221,09 5 167 813,00

Intäkter från tjänster till dotterbolag 0,00 994,00 7 566 078,14 5 363 777,61

Övriga intäkter 1 463 916,15 623 609,38 858 167,79 269 216,24

Totalt 18 231 990,05 16 245 132,45 24 913 743,18 20 920 633,85

Planenliga avskrivningar 2.3

Immateriella tillgångar 1 381 947,17 909 382,59 459 563,57 263 098,47

Substansavskrivningar 90 120,99 45 134,03 13 697,40 20 363,12

Vägar 1 384 781,42 891 238,72 1 384 256,78 890 888,96

Byggnader och konstruktioner 908 404,88 734 711,77 820 179,27 591 271,48

Maskiner och materiel, övriga mater. nytt. 115 430,15 155 375,55 0,00 0,00

Totalt 3 880 684,61 2 735 842,66 2 677 697,02 1 765 622,03

Planenliga avskrivningstider:

Immateriella rättigheter, övriga långfr. utgifter 4-5 år

Grusområden substansavskrivning

Vägar 10-25 år

Fiskeribyggnader i huvudsak 10 år

Flottningsbyggnader 25 år

Byggnader 20-40 år

Konstruktioner 4-10 år

Maskiner och materiel 4-8 år

Övriga materiella tillgångar:  
asfaltering, odlingsunderlag 15–20 år

De planenliga avskrivningarna har beräknats separat för varje anläggningstillgång.  
Avskrivningar börjar göras när en tillgång tas i bruk.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN, AFFÄRSVERKSAMHETEN, euro

Not
Affärsverksam-
hetskoncernen

Affärs 
verksamheten

Övriga rörelsekostnader 2.4 1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016 1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016

Lokalitetskostnader 6 302 806,20 4 281 991,40 5 316 947,91 3 480 428,07

ICT-kostnader 6 884 029,20 4 295 328,71 5 366 513,67 3 348 237,33

Resekostnader 3 457 858,85 2 918 157,93 496 288,66 456 519,56

Externa tjänster 4 449 791,50 2 158 155,37 3 615 813,32 1 347 049,68

Maskiner och materiel, fordonskostnader 941 278,13 985 056,22 347 763,34 211 491,81

Övriga personalkostnader 1 543 774,73 1 657 392,80 466 787,23 375 272,80

Övriga kostnader 6 053 998,14 12 984 425,41 3 080 296,83 10 869 074,82

Koncernens interna kostnader 636,45 0,00 1 203 438,31 142 233,15

Totalt 29 634 173,20 29 280 507,84 19 893 849,27 20 230 307,22

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 2.5

Dividendavkastning från utomstående 45 124,34 36 127,96 44 984,34 35 903,96

Dividendavkastning från dotterbolag 0,00 0,00 3 200 000,00 0,00

Ränteintäkter 103 859,12 30 729,52 78 472,39 24 865,07

Totalt 148 983,46 66 857,48 3 323 456,73 60 769,03

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader, 
euro

Räntekostnader 155 803,73 122 078,90 133 666,91 83 555,28

Nedskrivning av kapitallån till dotterbolag 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Avsättning för omorganisering av dotterbolags  
affärsverksamhet 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00

Totalt 155 803,73 3 122 078,90 133 666,91 5 083 555,28

Finansiella intäkter och kostnader totalt -6 820,27 -3 055 221,42 3 189 789,82 -5 022 786,25
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Bestående aktiva,  
mn euro

Not 
2.6

Affärsverksamhetskoncernen Immat. tillg.
Mark- och 

vattenomr.

Vägar, 
mark-och 

vattenbygg.

Byggn. och 
konstrukti-

oner

Maskiner 
och  

materiel,  
övriga mat.

Pågående 
projekt

Aktier och 
andelar, öv-

riga fordr. Totalt

Anskaffningsutgift 1.1 10,5 2 888,2 95,5 47,2 20,7 15,9 1,4 3 082,8

Nedskrivning 1.1 0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0

Ökningar 13,5 6,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskningar 0,0 7,1 0,0 3,4 1,3 5,9 0,0 0,0

Nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anskaffningsutgift 31.12 24,1 2 883,5 95,5 44,6 19,4 10,0 1,3 3 078,4

Ack. avskr. och  
nedskrivn. 1.1. 4,9 4,8 66,8 33,6 19,0 0,0 0,0 131,5

Ack. avskr. som hänför sig 
till avdr. och överf.  
Avskrivningar

0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskr. under räkenskapsper. 1,4 0,1 1,4 0,9 0,1 0,0 0,0 3,9

Ack. avskr. 31.12 6,2 4,9 68,2 33,6 19,1 0,0 0,0 132,0

Bokföringsvärde 1.1 5,7 2 879,4 28,7 13,6 1,7 15,9 1,4 2 946,3

Bokföringsvärde 31.12 17,8 2 878,6 27,3 11,0 0,3 10,0 1,3 2 946,4

Maskiner och anordningar  
i produktionen 0,3

Affärsverksamheten Immat. tillg.
Mark- och 

vattenomr.

Vägar, 
mark-och 

vattenbygg.

Byggn. och 
konstrukti-

oner

Maskiner 
och  

materiel,  
övriga mat.

Pågående 
projekt

Aktier och 
andelar, öv-

riga fordr. Totalt

Anskaffningsutgift 1.1 4,3 2 881,4 95,9 38,5 9,7 11,8 90,5 3 132,7

Nedskrivning 1.1 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,2 -31,4

Ökningar 1,3 6,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskningar 0,0 6,9 0,0 1,3 0,0 1,8 1,0 0,0

Nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anskaffningsutgift 31.12 5,6 2 879,1 95,9 38,0 9,7 10,0 60,4 3 098,6

Ack. avskr. och nedskr. 1.1. 3,4 1,8 67,3 27,0 9,7 0,0 0,0 109,2

Ack. avskr. som hänför sig 
till avdr. och överf. 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskr. under räkenskapsper. 0,5 0,0 1,4 0,8 0,0 0,0 0,0 2,7

Ack. avskr. 31.12 3,9 1,8 68,7 27,0 9,7 0,0 0,0 111,0

Bokföringsvärde 1.1 0,9 2 877,9 28,6 11,4 0,0 11,8 61,4 2 992,1

Bokföringsvärde 31.12 1,7 2 877,3 27,3 11,0 0,0 10,0 60,4 2 987,7

Maskiner och anläggningar  
i produktionen,  
bokföringsvärde 31.12

0,0

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN, AFFÄRSVERKSAMHET
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN, AFFÄRSVERKSAMHET

Not Bokföringsvärde

Aktier i dotterbolag 2.7 Ågarandel % i moderbolaget, 
euro

Forststyrelsen

Metsähallitus Skogsbruk Ab 100 50 649 635,81

MH-Kivi Oy, Uleåborg 100 5 500 000,00

Siemen Forelia Ab, Jyväskylä 100 2 476 000,00

Totalt 58 625 635,81

Affärsverksam-
hetskoncernen

Affärs 
verksamheten

Aktier och andelar, bokföringsvärde, euro 2.9 2017 2016 2017 2016

Aktier i dotterbolag 0,00 0,00 58 625 635,81 59 625 635,81

Aktier i intressebolag 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktier i ägarintresseföretag 0,00 0,00 0,00 0,00

Övriga aktier och andelar 712 048,86 716 835,48 1 120 921,27 1 120 931,35

Andelar i samfällda skogar 631 767,14 631 767,14 631 767,14 631 767,14

Totalt 1 343 816,00 1 348 602,62 60 378 324,22 61 378 334,30

Placeringar, övriga fordringar, euro 2.10

Anslutningsavgiftsfordringar 0,00 22 300,00 0,00 0,00

Fordringar på de offentliga  
förvaltningsuppgifterna, euro 2.11

Kundfordringar 490 110,42 155 660,13 322 122,96 42 501,67

Aktiva resultatregleringar 327 452,62 26 673,10 327 452,62 25 150,00

Totalt 817 563,04 182 333,23 649 575,58 67 651,67

Fordringar på dotterbolag, euro 2.12

Kundfordringar 0,00 0,00 22 382,99 165 019,79

Övriga fordringar 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktiva resultatregleringar 0,00 0,00 447 430,50 106 075,07

Totalt 0,00 0,00 469 813,49 271 094,86

Övriga fordringar, kortfristiga, euro

Övriga förskottsbetalningar,  
utgiftsförskott 17 279,95 17 948,46 5 443,12 7 290,71

Mervärdesskattefordringar 245 408,77 212 902,93 0,00 0,00

Skattefordringar 0,00 1 337 748,06 0,00 1 337 748,06

Övriga fordringar 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalt 262 688,72 1 568 599,45 5 443,12 1 345 038,77

AFFÄRSVERKSAMHETSKONCERNEN OCH AFFÄRSVERKSAMHETEN - BOKSLUT
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN, AFFÄRSVERKSAMHET

Aktiva externa resultatregleringar, 
kortfristiga, euro

Not
2.14

Affärsverksam-
hetskoncernen

2017 2016

Affärs 
verksamheten

2017 2016
Räntefordringar 0,00 0,00 0,00 0,00

Skattefordringar 0,00 0,00 0,00 0,00

Övriga utgiftsförskott/inköpsfakturor 355 942,88 145 629,75 157 924,80 93 588,16

Övriga inkomstrester 302 886,14 46 861,51 302 886,14 0,00

Totalt 658 829,02 192 491,26 460 810,94 93 588,16

Eget kapital, euro 2.15

Grundkapital 14.4 2 601 514 970,45 2 509 674 701,59 2 601 514 970,45 2 509 674 701,59

överlåtelser av besittning 151 671,00 -168 070,20 151 671,00 -168 070,20

arv som tillfallit staten 0,00 0,00 0,00 0,00

ändringar i markanvändningen -5 130 037,93 1 512 561,17 -5 130 037,93 1 512 561,17

övriga 14 861,00 90 495 777,89 14 861,00 90 495 777,89

Grundkapital 31.12 2 596 551 464,52 2 601 514 970,45 2 596 551 464,52 2 601 514 970,45

Övrigt eget kapital 1.1 224 811 974,00 0,00 224 811 974,00 0,00

Ökning, minskning -154,00 224 811 974,00 -154,00 224 811 974,00

Övrigt eget kapital 31.12 224 811 820,00 224 811 974,00 224 811 820,00 224 811 974,00

Vinst från tidigare räkenskapsper. 1.1 94 185 413,67 117 069 490,73 89 001 932,00 117 102 658,91

Result för perioden 1.1.-14.4.2016 0,00 36 547 986,70 0,00 37 468 298,62

Vinstutdelning till staten -86 000 000,00 -116 569 037,01 -86 000 000,00 -116 569 037,01

Vinst från tidigare räkenskapsper. 31.12 8 185 413,67 37 048 440,42 3 001 932,00 38 001 920,52

Räkenskapsperiodens vinst 107 075 752,79 57 136 973,25 89 702 346,09 51 000 011,48

Eget kapital totalt 31.12 2 936 624 450,98 2 920 512 358,12 2 914 067 562,61 2 915 328 876,45

Avsättningar, euro 2.16

Övriga avsättningar, euro 1 752 825,20 915 410,50 140 000,00 0,00

Avsättning för omorganisering av  
dotterbolags affärsverksamhet 3 000 000,00 0,00 0,00

Totalt 1 752 825,20 3 915 410,50 140 000,00 0,00

Totalbeloppet för långfristiga lån som  
förfaller om mer än 5 år, euro 2.17

Totalt 2 284,33 2 039 934,70

AFFÄRSVERKSAMHETSKONCERNEN OCH AFFÄRSVERKSAMHETEN - BOKSLUT
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN, AFFÄRSVERKSAMHET

Återstående skuld till staten, euro Not

Affärsverksam-
hetskoncernen

2017 2016

Affärs 
verksamheten

2017 2016
Skuld till staten, förskottsinnehållningsskuld, 
socialskyddsavgiftsskuld, StPL, ArPL 2.18 757 534,82 783 461,62 394 933,38 294 505,94

Skulder till de offentliga  
förvaltningsuppgifterna, euro 2.19

Leverantörsskulder 30 166,75 29 988,22 9 696,83 14 717,11

Passiva resultatregleringar 150 386,96 310 623,72 5 957,60 231 036,14

Totalt 180 553,71 340 611,94 15 654,43 245 753,25

Skulder till dotterbolag, euro 2.20

Leverantörsskulder 0,00 0,00 18 921,99 180 418,04

Övriga skulder 0,00 0,00 0,00 0,00

Passiva resultatregleringar 1 035,40 1509,08 1 004 549,24 713 037,36

Koncernkontoskulder 0,00 0,00 17 708 665,39 10 089 652,71

Totalt 1 035,40 1 509,08 18 732 136,62 10 983 108,11

Övriga externa skulder, euro 2.21

Momsskuld 4 466 754,20 4 564 525,91 2 739 796,30 2 880 026,73

Förskottsinnehållnings-, socialskyddsavgifts-  
och övriga lagstadgade personalkostnadsskulder,  
i ansl. till lönebetalning

561 410,67 669 128,62 198 809,23 206 573,42

Korrigeringar av eget kapital 1 439 396,55 1 277 308,55 1 439 396,55 1 277 308,55

Övriga 44 603,57 278 976,00 10 657,74 13 812,20

Totalt 6 512 164,99 6 789 939,08 4 388 659,82 4 377 720,90

Externa passiva resultatregleringar, euro 2.22

Lagstadg. periodiserade personalkostnader 196 124,15 114 333,00 196 124,15 87 932,52

Semesterlöneskuld inkl. soc. kostn. jämte 
omkostnader 7 258 119,55 7 781 425,34 1 743 930,80 1 915 489,99

Skatteperiodindelning 894 441,31 814 564,72 89 779,59 0,00

Övriga 1 165 822,51 3 506 258,43 603 070,36 1 094 531,97

Totalt 9 514 507,52 12 216 581,49 2 632 904,90 3 097 954,48
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ÖVRIGA NOTER, AFFÄRSVERKSAMHETEN, milj. euro

Ansvarsförbindelser
Not 

2.23

Affärsverksam-
hetskoncernen

2017 2016

Affärs 
verksamheten

2017 2016
Leasingansvar 

betalda under räkenskapsperioden 0,3 0,6 0,2 0,5

betalas under nästa år 2,1 2,6 2,0 2,4

betalas senare 2,5 2,3 2,5 2,2

Inteckningar i arrenderätt 0,0 0,9 0,0 0,0

Bankgarantiansvar 2,2 2,3 0,6 0,7

Övriga bankansvar 1,5 1,5 1,0 1,0

Handpanter, garantidepositioner 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgen för dotterbolags förbindelser, limitbelopp 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsförbindelser 6,4 5,9 6,4 5,9

Affärsverksamhetens leasingavtal innehåller ett inlösningsvillkor som gäller då restvärdet når en överenskommen nivå.
Avtalen kan sägas upp med 3 mån uppsägningstid.
Koncernen har också avtal utan inlösningsvillkor, i huvudsak femåriga avtal.

Ansvar för sanering av förorenade marker

Ansvaret för förorenad mark i de områden som Forststyrelsen förvaltar ligger i första hand hos den som bedrivit den föro-
renande verksamheten. I egenskap av innehavare kan Forststyrelsen bli ansvarig för saneringskostnaderna, ifall den som i 
första hand ansvarar för saneringen inte kan göra det.

Affärstransaktioner med närmaste kretsen
Vinst har intäktsförts till staten för perioden 15.4-31.12.2016.

Koncernens interna affärstransaktioner Not

Affärsverksam-
hetskoncernen

2017 15.4.–31.12.2016

Affärs 
verksamheten

2017 15.4.–31.12.2016
Försäljning av varor 0,1 0,1 0,0 0,0

Försäljning av tjänster 9,4 5,7 97,7 68,7

Köp av varor 0,3 0,5 0,0 0,0

Köp av tjänster 0,1 0,0 1,2 1,0

Totalt 9,1 5,3 96,5 67,7

Latenta skattefordringar och -skulder 2017 2016

Latent skattefordran

för hyllavskrivningar 0,0 0,6

för dotterbolagens förluster 2,3 3,8

för avsättningar 0,3 0,2

Totalt 2,6 4,5

2.25

Självfinansierade investeringar

Affärsverksam-
hetskoncernen

2017 2017

Affärs 
verksamheten

2017 2017
Inv.plan Genomf. Inv.plan Genomf.

Mark-, vatten och grusområden 8,1 3,4 8,1 3,4
Vägar, vägprojekt, förädl. av tomter 8,0 7,9 0,0 0,3

Materiel (maskiner och anordningar),  
vindkraftsprojekt 2,8 1,0 2,7 1,0

Byggnader och konstruktioner 1,2 0,9 1,1 0,9
Övrigt, bl.a. datasystem 5,9 1,6 1,0 0,9

Totalt 26,0 14,8 12,9 6,5
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Noter, RESULTATRÄKNING, AFFÄRSVERKSAMHETEN, euro
jämfört med hela år 2016

 

Affärsverksamhets 
koncernen 

1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016

OMSÄTTNING

Förändring i lager av färdiga varor och varor under tillverkning

Övriga rörelseintäkter

Material och tjänster

Material, tillbehör och varor

Inköp under räkenskapsperioden 6 364 071,28 7 377 596,01

Lagerförändring 340 044,70 1 384 191,86

Externa tjänster 144 870 045,15 153 696 985,12

Material och tjänster totalt 151 574 161,13 162 458 772,99

Personalkostnader

Löner och arvoden 28 771 018,08 34 918 856,78

Lönebikostnader

Pensionskostnader 4 353 845,42 15 880 991,12

Övriga lönebikostnader 1 088 277,36 1 966 205,19

Personalkostnader totalt 34 213 140,86 52 766 053,09

Avskrivningar och nedskrivningar

Planenliga avskrivningar 3 880 684,61 3 780 720,56

Avskrivningar och nedskrivningar totalt 3 880 684,61 3 780 720,56

Övriga rörelsekostnader 29 634 173,20 37 279 036,04

RÖRELSEVINST 117 191 864,38 103 311 592,13

Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter från övriga investeringar bland best. akt. 49 811,36

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 41 031,83

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 186 748,41

Nedskrivning av invest. bland best. akt. 3 000 000,00

Finansiella intäkter och kostnader totalt -6 820,27 -3 095 905,22

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 117 185 044,11 100 215 686,91

Inkomstskatt 10 109 291,32 6 530 726,66

Minoritetsandel 0,00 0,00

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 107 075 752,79 93 684 960,25

AFFÄRSVERKSAMHETSKONCERNEN OCH AFFÄRSVERKSAMHETEN - BOKSLUT
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Noter, BALANSRÄKNING, AFFÄRSVERKSAMHETEN, euro 
jämfört med hela år 2016

 
Affärsverksamhets 

koncernen 2017 2016

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 63 163,75 896 453,72

Övriga immateriella tillgångar 13 421 439,83 4 755 665,13

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 4 328 104,99 4 805 227,82

Immateriella tillgångar totalt 17 812 708,57 10 457 346,67

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden 2 878 628 559,94 2 879 439 721,33

Vägar 27 281 725,82 28 654 335,40

Byggnader och konstruktioner 11 017 097,39 13 600 603,19

Maskiner och materiel 327 348,14 1 313 500,48

Övriga materiella tillgångar 10 599,04 387 081,48

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 9 999 635,59 11 073 776,10

Materiella tillgångar totalt 2 927 264 965,92 2 934 469 017,98

Placeringar

Andelar i dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 0,00 0,00

Övriga aktier och andelar 1 343 816,00 1 348 602,62

Övriga fordringar 0,00 22 300,00

Placeringar totalt 1 343 816,00 1 370 902,62

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 2 946 421 490,49 2 946 297 267,27

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Färdiga produkter 13 461 706,87 18 055 277,38

Produkter i arbete 843 738,80 1 003 044,03

Omsättningstillgångar totalt 14 305 445,67 19 058 321,41

Fordringar

Långfristiga fordringar

Övriga fordringar 2 205 015,72 2 205 015,72

Långfristiga fordringar totalt 2 205 015,72 2 205 015,72

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 43 622 109,45 43 539 077,40

Fordringar på off. förv. uppgifter 817 563,04 182 333,23

Övriga fordringar 262 688,72 1 568 599,45

Aktiva resultatregleringar 658 929,02 192 491,26

Kortfristiga fordringar totalt 45 361 290,23 45 482 501,34

Pengar och banktillgodohavanden 3 932 025,14

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 70 677 863,61

AKTIVA TOTALT 3 016 975 130,88

AFFÄRSVERKSAMHETSKONCERNEN OCH AFFÄRSVERKSAMHETEN - BOKSLUT
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Noter, BALANSRÄKNING, AFFÄRSVERKSAMHETEN, euro 
jämfört med hela år 2016

 

Affärsverksamhets 
koncernen 

2017 2016

PASSIVA

EGET KAPITAL

Grundkapital 2 596 551 464,52 2 601 514 970,45

Övrigt eget kapital 224 811 820,00 224 811 974,00

Vinst från tidigare räkenskapsper. 8 185 413,67 500 453,42

Räkenskapsperiodens vinst 107 075 752,79 93 684 960,25

EGET KAPITAL TOTALT 2 936 624 450,98 2 920 512 358,12

AVSÄTTNINGAR

Övriga avsättningar 1 752 825,20 3 915 410,50

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt främmande kapital

Lån från finansinstitut 2 284,33 2 039 934,70

Övriga skulder (inkl. räntebär.) 468 600,00 815 600,00

Långfristigt främmande kapital totalt 470 884,33 2 855 534,70

Kortfristigt främmande kapital

Lån från finansinstitut 49 989 786,16 59 989 320,43

Erhållna förskottsbetalningar 165 389,10 452 045,47

Leverantörsskulder 11 241 878,73 9 866 408,09

Skulder till off. förv. uppgifter 180 553,71 340 611,94

Skulder till dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 1 035,40 1 509,08

Övriga skulder (inkl. räntebär.) 6 512 164,99 6 789 939,08

Passiva resultatregleringar 9 514 507,82 12 216 581,49

Latent skatteskuld 37 115,62 35 411,98

Kortfristigt främmande kapital totalt 77 642 431,53 89 691 827,56

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 78 113 315,86 92 547 362,26

PASSIVA TOTALT 3 016 490 592,04 3 016 975 130,88
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RESULTTRÄKNING, OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER, euro

 

Offentliga 
förvaltningsuppgifter

1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016

OMSÄTTNING 11 406 201,78 9 072 228,56

Övriga rörelseintäkter 3 454 627,54 2 321 603,22

Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet 43 678 785,51 33 846 270,34

Material och tjänster

Material, tillbehör och varor

Inköp under räkenskapsperioden 3 224 349,76 2 677 179,20

Lagerförändring 161 951,32 68 004,44

Externa tjänster 4 481 137,44 4 164 232,63

Material och tjänster totalt 7 867 438,52 6 909 416,27

Personalkostnader

Löner och arvoden 20 897 986,14 16 356 390,54

Lönebikostnader

Pensionskostnader 3 426 907,76 2 821 734,31

Övriga lönebikostnader 755 217,52 609 880,18

Personalkostnader totalt 25 080 111,42 19 788 005,03

Avskrivningar och nedskrivningar

Planenliga avskrivningar 1 811 143,44 1 296 315,63

Övriga rörelsekostnader 25 797 141,67 18 153 215,19

RÖRELSERESULTAT -2 016 220,22 -906 850,00

Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter från övriga investeringar bland best. akt. 563,42 28,00

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 3 741,98 2 195,13

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 4 321,28 5 868,60

Nedskrivning av invest. bland best. akt. 97 611,43 0,00

Finansiella intäkter och kostnader totalt -97 627,31 -3 645,47

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER -2 113 847,53 -910 495,47

Överföring av räkenskapsp. resultat till eget kapital 2 113 847,53 0,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 0,00 -910 495,47

Offentliga förvaltningsuppgifter
OFFENTILIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER - BOKSLUT
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Offentliga 
förvaltningsuppgifter  

31.12.2017 31.12.2016

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 198 049,28 354 387,94

Övriga immateriella tillgångar 2 764,19

Immateriella tillgångar totalt 200 813,47 354 387,94

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden 963 239 156,86 941 609 632,93

Vägar 170 933,19 211 732,86

Byggnader och konstruktioner 19 406 670,47 19 971 618,82

Maskiner och materiel 108 528,69 155 679,32

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 85 053,12 32 041,92

Materiella tillgångar totalt 983 010 342,33 961 980 705,85

Placeringar

Andelar i dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 12 267 500,00 12 365 111,43

Övriga aktier och andelar 737 704,68 737 704,68

Övriga fordringar 1 800,00 1 800,00

Placeringar totalt 13 007 004,68 13 104 616,11

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 996 218 160,48 975 439 709,90

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Färdiga produkter 1 614 356,78 1 776 308,10

Omsättningstillgångar totalt 1 614 356,78 1 776 308,10

Fordringar

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 2 369 964,32 1 716 113,79

Fordringar på affärsverkets affärsverksamhet 15 654,43 245 753,25

Fordringar på dotterbolag inom samma affärsverk 177 996,87 141 049,26

Övriga fordringar 15 713,81 8 654,83

Aktiva resultatregleringar 4 293 361,45 2 337 782,44

Kortfristiga fordringar totalt 6 872 690,88 4 449 353,57

Pengar och banktillgodohavanden 8 064 472,57 7 763 275,80

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 16 551 520,23 13 988 937,47

AKTIVA TOTALT 1 012 769 680,71 989 428 647,37

OFFENTILIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER - BOKSLUT
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Offentliga
förvaltningsuppgifter

31.12.2017 31.12.2016

PASSIVA

EGET KAPITAL

Övrigt eget kapital 996 237 549,41 977 009 010,43

Resultat från tidigare räkenskapsper. 0,00 0,00

Räkenskapsperiodens resultat 0,00 -910 495,47

EGET KAPITAL TOTALT 996 237 549,41 976 098 514,96

FRÄMMANDE KAPITAL

Övriga skulder, räntefria 6 500,00 5 500,00

Kortfristigt

Erhållna förskottsbetalningar 6 693 687,77 4 106 117,35

Leverantörsskulder 2 388 155,18 1 956 201,17

Skulder till affärsverkets affärsverksamhet 649 575,58 67 651,67

Skulder till dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 167 987,46 114 681,56

Övriga skulder 600 342,95 689 740,80

Passiva resultatregleringar 6 025 882,36 6 390 239,86

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 16 532 131,30 13 330 132,41

PASSIVA TOTALT 1 012 769 680,71 989 428 647,37

BALANSRÄKNING, OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER, euro
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Offentliga  
förvaltningsuppgifter

1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016

KASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN

Betalningar från försäljning 10 945 502,46 2 410 457,69

Betalningar från övriga rörelseintäkter 603 776,29 1 912 475,83

Betalningar för rörelsekostnader -55 378 673,24 -45 106 624,80

Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster  
och skatter -43 829 394,49 -40 783 691,28

Betalda räntor och finansiella kostnader -4 321,28 -5 868,60

Erhållna räntor från affärsverksamheten 3 741,98 2 195,13

Erhållen utdelning 563,42 28,00

Statens budgetfinansiering för övrig verksamhet 45 792 633,04 33 846 270,34

Kassaflöde från verksamheten 1 963 222,67 -6 941 066,41

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR

Köp av naturskyddsområden, aktier 162 103,16 158 911,22

Köp av anläggningstillgångar, finansiering från ministerierna -1 111 648,79 -1 946 032,03

Köp av anläggningstillgångar, EU-finansiering

Köp av anläggningstillgångar, annan finansiering -1 078 095,07 -397 249,95

Investeringar i materiella och immateriella tillg. -2 107 641,09 391 187,97

Överlåtelseinkomster från mat. och immat. tillg. 442 572,55

Ägarnas investering i förvärv av naturskyddsområden och aktier -162 103,16 -158 911,22

Erhållen finansiering för byggande av naturrum etc. 2 191 786,50 2 445 106,86

Kassaflöde från investeringar -1 663 025,90 493 012,85

KASSFLÖDE FRÅN FINANSIERINGEN

Långfristiga övriga skulder, räntefria, förändring 1 000,00 380,95

Kassaflöde från finansieringen 1 000,00 380,95

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 301 196,77 -6 447 672,61

Likvida medel 1.1 7 763 275,80 14 210 948,41

Likvida medel 31.12 8 064 472,57 7 763 275,80

Förändring 301 196,77 -6 447 672,61

FINANSIERINGSKALKYL, OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER, euro
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Ansvarsområdena Naturtjänster och Jakt- och fiske-
tjänster, som hör till enheten Offentliga förvaltnings-
uppgifter, redovisar ett mycket bra resultat för år 2017. 
Verksamheten präglades starkt av Finlands 100-årsju-
bileum och de många evenemangen i anslutning till 
det. Dessutom utvecklade Forststyrelsen aktivt verk-
samheten vid de Offentliga förvaltningsuppgifterna. I 
omvärlden fortsatte den kraftiga tillväxten inom na-
turturism, som till en stor del riktar sig till national-
parkerna. Den ställer allt större krav på förstklassiga 
och mångsidiga utflyktstjänster. De effekter som na-
turen och att röra sig i naturen har för hälsan och väl-
befinnandet togs ofta upp i den samhälleliga debat-
ten. Efterfrågan på jakt- och fisketillstånd var fortsatt 
stark – i många regioner större än den mängd till-
stånd som kan beviljas under hållbara former. 

Projektet med Naturens dagar, som samordnades av 
Forststyrelsen och ingick i det officiella programmet 
för självständighetsjubileet, blev en stor framgång. 
Över 60 rikstäckande och regionala organisationer 
medverkade i arrangemangen. Naturens dag anordna-
des vid fyra tillfällen under olika årstider och besöktes 
av sammanlagt över 300 000 människor i olika delar av 
Finland. Republikens president Sauli Niinistö deltog på 
två evenemang: invigningen av Hossa nationalpark 17.6 
och Finska naturens dag i Teijo nationalpark 26.8. Na-
turens dagar lockade människorna att gå ut i naturen, 
främjade den sociala gemenskapen och ökade med-
vetenheten om naturens hälsoeffekter. Som det första 
landet i världen flaggade Finland för sin natur 26.8. 

Naturens dagar, den omfattande kommunikationen 
kring evenemangen och det tätare samarbetet med 
turistbranschen bidrog till att antalet besökare i na-
tionalparkerna och andra betydande utflyktsmål fort-

Särskilt bokslut för enheten  
Offentliga förvaltningsuppgifter
1.1.–31.12.2017

Verksamhetsberättelse och bokslut för enheten  
Offentliga förvaltningsuppgifter

satte öka. Under januari–december ökade antalet 
besökare i nationalparkerna med 10 procent jämfört 
med fjolåret och uppgick till 3,1 miljoner besök. Om 
man bortser från Hossa nationalpark var ökningen 6 
procent. I Hossa fördubblades antalet besökare jäm-
fört med året innan. De ekonomiska effekterna av na-
turobjekten och de historiska objekten ökade med 11 
procent och uppgick till 258 miljoner euro. Av besö-
karna upplevde 87 procent att besöket hade ganska 
eller mycket stora effekter på hälsan och välbefinnan-
det och de uppskattade att effekterna var värda cirka 
100 euro per besök. Jägare och fiskare köpte tillstånd 
och tillbringade ca 405 000 dagar i vildmarken. Av 
dem uppgav 90 procent att de njutit av sin vistelse.

Forststyrelsen fick flera erkännanden för främjan-
det av rekreation och turism. World Travel & Tourism 
Council belönade Pallas-Yllästunturi nationalpark för 
det ansvarsfulla utvecklingsarbetet och samarbetet 
med det lokala samhället. Den längsta cykelleden i 
Hossa nationalpark (Sininen saavutus) är den första 
cykelleden i Norden som belönats med internationel-
la terrängcyklingsförbundet IMBA:s EPIC-utmärkelse. 
På Finnish Travel Gala belönade Suomen matkailu-
toimistoalan liitto SMAL Forststyrelsens nationalpar-
ker som den turismupplevelse som gjort det starkaste 
intrycket. Matkailutoimittajien Kilta belönade Skans-
landet utanför Helsingfors med priset Årets inhemska 
resmål.

Turismen och det växande antalet besökare i natio-
nalparkerna och andra besöksmål ställer allt högre 
krav på servicen och skyltningen. Det har allmänt 
konstaterats att en del av serviceutrustningen och 
skyltningen är eller håller på att bli i dåligt skick. Där-
för gjorde Forststyrelsen en beräkning av reparations-

1 Ledningens översikt
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skulden utifrån bästa tillgängliga information. Kalky-
len visade hur mycket det skulle kosta att reparera de 
befintliga service- och skyltningsutrustningarna och 
-konstruktionerna. I kalkylen beaktades inga kostna-
der för att höja kvaliteten på tjänsterna, komplettera 
tjänsterna eller göra nya investeringar. Utifrån kalky-
len uppskattades reparationsskulden för de friluftsle-
der, byggnader och konstruktioner som används för 
rekreation och turism samt naturumen och utställ-
ningarna till sammanlagt 44,2 miljoner euro. Repara-
tionsskulden för kulturarvsobjekten uppskattades till 
ca 72 miljoner euro. År 2018 preciseras beräkningen av 
reparationsskulden vidare till åtgärdsplaner och ob-
jektsbestämda kostnadskalkyler.

Bidrag för LIFE-projekt och annan projektfinansiering 
är mycket viktiga för skyddet av arterna och natur-
typerna. År 2017 startades det omfattande projektet 
Hydrologi-LIFE (total budget 8,9 miljoner euro) vid 
sidan av de pågående omfattande projekten. Därtill 
bereddes tre nya LIFE-projektansökningar som, ifall 
de godkänns, ytterligare kommer att befästa skyd-
det av arter och naturtyper. Restaurerings- och natur-
vårdsarbeten som förbättrar livsmiljöernas tillstånd 
i praktiken genomförs i huvudsak med LIFE- och In-
terreg-finansiering eller med miljöstöd för jordbruket. 
Betydande resultat uppnåddes också bland annat i 
projektet Metsäpeura-LIFE (Skogsren-LIFE) och i pro-
jektet för att hjälpa saimenvikare bygga bo.

Efter beredning på miljöministeriet och assisterad av 
Forststyrelsens Naturtjänster inrättade statsrådet ett 
stort antal nya naturskyddsområden, särskilt i Östra 
Lappland, som en del av verkställandet av nätverket 
Natura 2000. Det treåriga projektet som handlar om 
fastighetsbildning, skötsel och planering av använd-
ningen i tidigare inrättade naturskyddsområden fort-
satte under året. Projektet genomförs med ett separat 
anslag. När det gäller fastighetsbildning var året pro-
jektets "rekordår" både beträffande arbetsmängden 
och kostnaderna. Också vid bedömningarna av Natu-
ra-områdenas status (NATA) granskades ca 30 procent 
fler objekt jämfört med år 2017. 

Forststyrelsens fiskeriexperter kartlade och röjde 
vandringshinder för fisk i Österbotten. I Övre Lapp-
land gav revideringen av fiskelagen upphov till tvis-
ter i anslutning till fiskearrangemangen, vilket inne-
bar extra arbete för personalen. Man strävar efter att 
lösa tvisterna i samarbete med såväl den lokala be-
folkningen som jord- och skogsbruksministeriet. I slu-
tet av år 2017 höjde riksdagen priset på fiskevårdsav-

giften. Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster ansvarar 
för insamlingen av avgiften och ändringen förutsätter 
kommunikation.

Det totala antalet sålda tillstånd för småvilt var näs-
tan oförändrat jämfört med de senaste åren, även om 
regionspecifika kvoter för hönsfåglar minskades på 
grund av de små stammarna. När kvoterna för efter-
frågade tillståndsområden tog slut hänvisades jägar-
na till områden med mindre efterfrågan på tillstånd, 
vilket jämnade ut tillståndsförsäljningen mellan re-
gionerna. Ökningen i björnstammen ledde till en 10 
procents ökning från fjolåret i efterfrågan på tillstånd 
för björnjakt. I projekten för att flytta skogsrenar an-
lades inhägnader för tillvänjning och förökning i Lau-
havuori och Seitseminen. 
 
Inom jakt- och fiskeövervakningen vidtogs betydande 
åtgärder för att förbättra verksamhetens kvalitet och 
effektivitet. Jakt- och fiskeövervakarna fick tillgång 
till polisens fältsystem POKE, som också används 
av Gränsbevakningsväsendet. Jakt- och fiskeövervak-
ningen bevakade jakten med de första dispenserna 
för att fälla järv och deltog i utredningen av fisketvis-
terna i Övre Lappland, vilket fick mycket uppmärk-
samhet i medierna. 

I syfte att ytterligare förbättra produktiviteten och 
effekterna hos verksamheten utarbetades och inled-
des verkställandet av ett gemensamt utvecklingspro-
gram för Forststyrelsens Naturtjänster och Jakt- och 
fisketjänster. Inom Naturtjänsterna genomfördes en 
omfattande omstrukturering för en smidigare och ef-
fektivare verksamhet. Prioriteringen i de offentliga 
förvaltningsuppgifternas verksamhet sågs över och 
förbättringar gjordes i instrument som förbättrar ef-
fektiviteten, som service- och skyddspaletter. Utveck-
lingen av frivilligverksamheten och anlitandet av 
fångarbeskraft bidrog också starkt till resultaten. År 
2017 omfördelades också ansvaret för verksamheten 
och ledningen vid Jakt- och fisketjänsterna. Ändring-
arna syftade främst till att förbättra kundservicen och 
resultatet. Forststyrelsens Naturtjänster och Jakt- och 
fisketjänster medverkade aktivt i utvecklingen av 
Forststyrelsekoncernens gemensamma processer.

År 2017 uppgick den totala medelsanvändningen till 
61 437 573,87 euro. Räkenskapsperiodens resultat före 
överföring till övrigt eget kapital blev -2 113 847,53 
euro och balansomslutningen 1 012 769 680,71 euro. 
Överföringen av räkenskapsperiodens resultat grun-
dar sig på 5 § i statsrådets förordning 1368/2016.
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2 Effekterna av verksamheten
2.1 UTFALLET AV DE AV RIKSDAGEN UPPSATTA 
EFFEKTMÅLEN

Enheten Offentliga förvaltningsuppgifter har sex av 
riksdagen uppsatta effektmål enligt budgetmomen-
ten 35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltnings-
uppgifter (reservationsanslag 3 år) och 30.64.50 Vis-
sa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 
(reservationsanslag 3 år). Dessa har också skrivits in 
i resultatavtalet mellan miljöministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriet och Forststyrelsen för år 2017.

1. Arternas och naturtypernas skyddsnivå förbättras
Nivån på skyddet av arterna och naturtyperna för-
bättrades i de statliga skyddsområdena och skötsel-
åtgärderna riktades särskilt till vårdbiotoper. Vårdbio-
toper är livsmiljöer som har den största mångfalden 
och de flesta arterna, men som samtidigt är de mest 
hotade. Av de hotade arterna i Finland är 25 procent 
helt beroende av vårdbiotoper och i rapporteringen 
i anslutning till EU:s habitatdirektiv har statusen på 
vårdbiotoperna konstaterats vara långt från en gynn-
sam skyddsnivå. Resurserna för att skydda vårdbioto-
per flerfaldigas med hjälp av miljöersättningar, och 
ett bra samarbete mellan NTM-centralerna, boskaps-
uppfödare och andra lokala aktörer har gett bra resul-
tat. Lokalt samarbete och förenade resurser från olika 
källor är ett kostnadseffektivt och samhällsverkande 
sätt att skydda naturen.

Genom åtgärder för att restaurera myrar har man upp-
nått kostnadseffektiva förbättringar i ekosystemens 
struktur och funktion. Den långa erfarenheten av och 
kunskapen om hur man förbättrar hydrologin i dikade 
myrar genom att återställa vattenekonomin har bäd-
dat för integrerade lösningar som både beaktar säll-
synta myrnaturtyper och på ett kostnadseffektivt sätt 
förbättrar stora arealer (t.ex. projektet Freshabit LIFE 
IP). På det här sättet kan man förutom att främja statu-
sen på många av de mest hotade myrnaturtyperna och 
arterna också förbättra vidsträckta ekosystemtjänster, 
såsom kolbindningen och myrarnas naturliga förmåga 
att filtrera vattnet från sitt tillrinningsområde.

2. Natura 2000- och naturskyddsnätverkets tillstånd 
förbättras
Bedömningarna av Natura-områdenas status (NATA) 
är en viktig del av uppföljningen av tillståndet hos 

nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskydds-
områden. Vid bedömningarna fastställs vilka hot och 
tryck som riktas mot de olika områdena, deras skydds- 
och bruksvärden och statusen på värdena samt vil-
ka åtgärder som krävs för att förbättra eller trygga 
statusen. Bedömningarna fortskred bra och i slutet av 
året var 71 procent av de Natura-områden där Forst-
styrelsen ansvarar för bedömningen klara. De flesta 
av de återstående 327 Natura-områdena kommer att 
genomgå en bedömning år 2018. När NATA-bedöm-
ningarna har utförts kan man utifrån resultaten göra 
en mångsidig bedömning av Natura-nätverkets effek-
ter, status och vilka riktningar utvecklingen går i. 

Översiktsplanerna för Natura-områdena färdigställ-
des. De utarbetades under miljöministeriets ledning 
och i samarbete med NTM-centralerna. Forststyrelsen 
ansvarade för bedömningen av uppgifterna om 1 120 
Natura-områden i anslutning till översiktsplanerna. 
I översiktsplanerna fastställde man hur brådskande 
det är med bedömningen av Natura-områdenas sta-
tus samt behovet av och tidtabellen för skötsel- och 
användningsplaner samt åtgärdsplaner för naturvård 
och restaurering i Natura-områdena. Under de när-
maste åren kommer resultaten av planeringen att i 
hög utsträckning styra skötseln och användningen av 
skyddsområdena och bedömningarna av Natura-om-
rådenas status. 

Lagberedningsprojekten för Östra Lappland och söd-
ra delarna av Norra Österbotten, som pågått en längre 
tid, slutfördes under miljöministeriets ledning. I Öst-
ra Lappland inrättades 42 naturskyddsområden, sam-
manlagt 198 000 hektar och i Norra Österbotten 40 
naturskyddsområden, sammanlagt 22 000 hektar. Ut-
över dem stärktes nätverket av naturskyddsområden 
av Hossa nationalpark. För de nya naturskyddsområ-
dena utfärdades finansieringsbestämmelser med stöd 
av naturvårdslagen. De bidrar till att trygga och effek-
tivisera bevarandet av skyddsvärdena. Merparten av 
arealen i de nya naturskyddsområdena ingår också i 
nätverket Natura 2000. Därmed bidrar de starkt till 
verkställandet av skyddet i nätverket. 

3. Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens 
värden bibehålls och dess tillstånd förbättras
Värdet på den strategiska, kulturhistoriska fastighets-
egendomen har ökat tack vare den separata finan-
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sieringen för besittningsöverföring av Museiverkets 
objekt och framgångsrika projekt. För att höja effek-
terna har separat finansiering använts som självfinan-
siering till exempel i projektet Lights On! som syftade 
till att göra historiska besöks mål mer kända och för-
bättra servicen vid dem.

Underhållsböckerna har en stor betydelse när det 
gäller att uppnå kvalitetsmålen som ställdes upp år 
2013 för skötseln av den strategiska kulturhistoriska 
fastighetsegendomen. En underhållsbok är en helhet 
som består av uppgifter om syner som förrättats av en 
expert och en lista på årliga underhållsåtgärder på 
objektet. Till boken hör också att uppgifterna om ob-
jektets egenskaper ska vara aktuella i det geografiska 
informationssystemet PAVE. Med hjälp av de under-
hållsböcker som sammanställt hittills kan den effekt 
som skötseln av objekten ger maximeras i och med 
att skicket på objekten har dokumenterats och det år-
liga underhållet kan riktas på rätt åtgärder. 

4. Vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och 
jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt
Att vilt- och fiskbestånden hålls livsdugliga tryggas 
genom förstklassig planering och kvotering. Forststy-
relsen inledde ett arbete med att förnya planerings- 
och uppföljningssystemet för vilthushållningen, som 
används vid dimensioneringen av jakten på småvilt. 
Med hjälp av jakt- och fiskeövervakningen såg man 
till att jakten och fisket följde lagen och tillståndsvill-
koren. De förseelser som konstaterades vid jakt- och 
fiskeövervakningen var 0,3 procentenheter lägre än 
året innan. Att antalet förseelser har minskat beror 
främst på den förebyggande verksamheten, dvs. upp-
lysning och anvisningar till kunderna och effektivare 
kommunikation. Det omfattande samarbetet mellan 
myndigheter och intressentgrupper och gemensam-
ma övervakningstillslag har också gett övervakning-
en bättre täckning, vilket ökar den förebyggande ef-
fekten.

5. Heltäckande, ekologiska och hållbara fiske- och 
jakttjänster erbjuds och skapar välbefinnande.
Det totala antalet sålda jakttillstånd var nästan på 
samma nivå som i fjol, trots att man i flera regioner på 
grund av små stammar var tvungen att minska kvo-
terna för hönsfåglar. Det totala antalet fisketillstånd 
ökade jämfört med fjolåret. I synnerhet aktivt spöfiske 
har ökat samtidigt som passivt fiske med fångstred-
skap har minskat. De som jagade med Forststyrelsens 
tillstånd för småvilt och de som fiskade med tillstånd 
för spöfiske vistades sammanlagt ca 405 000 dagar 

i naturen år 2017. Dessa vildmarksdagar ökade med 
nästan 10 procent från året innan. Jakt- och fiskekun-
derna spenderade pengar under sina resor och ef-
fekterna för de regionala ekonomierna beräknas till 
sammanlagt 42,7 miljoner euro (beräkningen baserar 
på nyckeltalen för användningen av pengar år 2013). 
Jämfört med år 2016 ökade de regionala ekonomis-
ka effekterna med 2,1 miljoner euro, vilket främst be-
rodde på ökningen i antalet kunder med tillstånd för 
spöfiske. 

6.Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och 
uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv 
information

De som besökte nationalparker, statliga strövområ-
den samt historiska utflyktsmål och andra populära 
mål spenderade pengar under sina färder och de to-
tala effekterna för de regionala ekonomierna uppgick 
till 258 miljoner euro. Förutom serviceutrustningen, 
rastplatserna och friluftslederna utnyttjade rekre-
ationskunderna och turisterna även logi-, transport-, 
kost- och programtjänster samt kommersiella tjänster 
i regionerna. Det ökande antalet kunder skapar till-
växtmöjligheter förutom för ovan nämnda tjänster 
även för nya produkter och affärsverksamheter som 
stöder sig på skydds- och strövområden och historis-
ka objekt. De växande effekterna för de lokala ekono-
mierna och sysselsättningen är en betydande faktor 
och de gör att naturskyddet lättare accepteras både 
lokalt och på det allmänna planet.
 
De som besökte skyddsområdena upplevde att besö-
ken också gav dem betydande effekter för hälsan och 
välbefinnandet. Enligt besökarenkäter upplever över 
87 procent att besöket har gett ganska stora eller sto-
ra effekter för hälsan och välbefinnandet. Besökarna 
uppskattade fördelarna för hälsan och välbefinnandet 
till ett värde av cirka 100 euro per besök. De som be-
sökte nationalparkerna uppskattar således själva att 
hälsoeffekten motsvarar ca 310 miljoner euro sam-
manlagt. Rekreations- och turistbruket har också en 
växande betydelse för den förebyggande hälsovår-
den och ger nya möjligheter till exempel för rehabi-
litering: att göra utflykter till nationalparker och röra 
sig i naturen är stimulerande och avkopplande, ökar 
koncentrationsförmågan, inspirerar till vardagsmo-
tion, stärker relationerna till närstående och väcker 
barnens intresse för naturen. Utflykter i naturen är en 
mycket viktig förebyggande verksamhet med hänsyn 
till hälsovården och folkhälsan. Finländare som rör 
sig i naturen har lättare att bevara och främja sin häl-
sa, vilket bidrar till ett lyckligt liv.
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Effektmål/indikator 
Utfall 
2014

Utfall 
2015

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall 
2017

1. Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras
Index för skyddet av arterna i bilaga II till habitatdirektivet 52,5  52,5    52,5    52,7   Välivuosi
Index för Natura 2000-landnaturtypernas representativitet 
och naturtillstånd (skala 1–5) 3,9  3,90    3,90    3,92    3,89   

2. Tillståndet för nätverket Natura 2000 och nätverket 
    av naturskyddsområden förbättras   

Täckningsgrad för bedömningar av Natura-områdenas tillstånd 
(NATA) (% av målet) 9  11    39    73    71   

3. Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värden bibehålls   
 och dess tillstånd förbättras

Procentandel av den strategiska kulturhistoriska fastighetsegendomen 
som är i gott eller medelmåttigt skick 71  71    76    80    80   

4. Vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga  
 och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfull 

Andelen lag- eller tillståndsöverträdelser av alla kontroller inom 
jakt- och fiskeövervakningen (%-enheter) 10,1  11,3    10,1    10,0    9,8   

5. Heltäckande vildmarkstjänster erbjuds på ett ekologiskt
    och socialt hållbart sätt som skapar välfärd

Antalet vildmarksdagar bland jakt- och fiskekunderna  
(småvilt och rekreationsfiske).  350 000    370 000    350 000    405 000   

6. Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen
    av naturen, vilket stöds genom aktiv information

Totalinkomster för lokalekonomierna av dem som besökte natio-
nalparker, statens strövområden, historiska utflyktsmål och andra 
populära mål (miljoner euro)

173,7  191    232    217    258   

Totalinkomster för de regionala ekonomierna 
av jakt- och fiskekunderna (miljoner euro) 38,9  39,3    40,6    42,0    42,7   

Effektmålen och deras utveckling

mande år mer effektivt förbättra naturtypernas status. 
Bedömningen av Natura-områdenas status (NATA) har 
fortskridit bra och sammanlagt 353 bedömningar fär-
digställdes. Andelen objekt inom den kulturhistoriska 
fastighetsegendomen som var i gott eller medelmåt-
tigt skick var förenligt med målet.

Antalet lag- och tillståndsöverträdelser som konsta-
terades vid jakt- och fiskeövervakningen var 0,3 pro-
centenheter mindre än året innan. Att antalet förse-
elser har minskat beror främst på den förebyggande 
verksamheten, dvs. upplysning och anvisningar till 
kunderna och effektivare kommunikation. Det om-
fattande samarbetet mellan myndigheter och intres-
sentgrupper och gemensamma övervakningstillslag 
har också gett övervakningen bättre täckning, vilket 
ökar den förebyggande effekten. Antalet dagar som 
jakt- och fiskekunder tillbringade i vildmarkerna öka-
de med 10 procent jämfört med året innan. 

De som besökte nationalparker, statens strövområ-
den, historiska utflyktsmål och andra populära mål, 
och som uppgav att skyddsområdet i fråga var det 
enda eller det viktigaste målen för resan, tillförde re-
gionerna 134 miljoner euro i inkomster. Nationalpar-
kernas effekter för de lokala ekonomierna ökade med 
15 procent jämfört med föregående år. Inalles ökade 
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Antalet besök i webbtjänsten Luontoon.fi (Utinaturen.fi) 
ökade med 14 procent jämfört med samma period i 
fjol. Användningen av webbtjänsten ökade alltefter-
som antalet besök i nationalparkerna ökade men ock-
så av evenemangen kring Naturens dag och av vissa 
förbättringar som gjordes i tjänsten, bland annat de 
nya beskrivningarna av bilrutterna. I och med ökning-
en i antalet besökare eftersträvas nu nya målgrupper. 
De naturobjekt som förvaltas av Forststyrelsen och 
tjänsterna för rekreation och turism görs mer kända. 
Det blir lättare att sprida information om förutsätt-
ningarna för en hållbar användning av naturen för re-
kreation och turism och främja utvecklingen av posi-
tiva attityder gentemot naturskyddet. I webbtjänsten 
Utinaturen.fi kan de företag som idkar hållbar natur-
turism också nå ut till nya kunder.

2.2 ANALYS AV RESULTATEN  
ENLIGT INDIKATORER
Effektindikatorer och deras utveckling enligt  
resultatavtalet.
Vissa nya områden som började omfattas av skydd var 
mindre representativa och hade ett mer anspråkslöst 
naturligt tillstånd. De bidrog till att indexet för Natu-
ra 2000-landnaturtypernas representativitet och na-
turtillstånd sjönk. Med hjälp av prioriteringar som tas 
fram med programmet Zonation kan man under kom-
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de ekonomiska effekterna med 11 procent om man ser 
till alla utflyktsmål som omfattas av beräkningen av 
effekterna för de lokala ekonomierna. De regionala 
ekonomiska effekterna av jakt- och fisketillståndskun-
derna ökade med 2,1 miljoner euro, vilket främst be-
rodde på ökningen i antalet kunder med tillstånd för 
spöfiske. 

2.3 FRÄMJANDET AV  
DE ÄGARPOLITISKA RIKTLINJERNAN
Forststyrelsens ägarpolitiska riktlinjer 2016–2020 be-
handlades av finanspolitiska ministerutskottet och 
fastställdes 25.10.2016.

Riktlinjerna för de Offentliga förvaltningsuppgifterna 
(OFU) och analysering av resultaten.

Naturtjänsterna (OFU) förbättrar produktiviteten och 
ökar effekterna av verksamheten.
I syfte att förbättra produktiviteten och effekterna 
har verksamheten koncentrerats och koncentreras 
alltjämt till de områden som används för rekreation 
och turism där efterfrågan är som störst. I fråga om 
restaureringar och naturvård pågår en motsvarande 
granskning, varefter åtgärder kan riktas allt effektiva-
re för att förbättra den biologiska mångfalden. Fokus i 
granskningen av skyddet och skötseln av naturen och 
kulturarvet, den så kallade skyddspaletten, styr verk-
samheten fram till år 2021. Handlingsprogrammet för 
vården av vårdbiotoper publicerades. I den fastställ-
des riktlinjerna för vården fram till år 2025. 

Förändringarna i Forststyrelsens ägarpolitik, strategi 
och omvärld förutsatte också att man såg över till-
vägagångssätten. Den nya verksamhetsmodellen för 
Naturtjänsterna samt utvecklingsprogrammet för Na-
turtjänsterna och Jakt- och Fisketjänsterna blev klara. 
De hjälper till att förbättra resultaten, produktiviteten 
och effekterna av verksamheten. I verksamhetsmo-
dellen för Naturtjänsterna fastställdes en modell för 
styrenheten och naturtjänstområdena och samarbete 
mellan dem. Det skapades större klarhet i verksam-
heten som en helhet. 

Naturtjänsterna (OFU) bevarar och förbättrar den bio-
logiska mångfalden så att skyddsnivån hos arter och 
naturtyper som finns i de av Naturtjänsterna förvaltade 
områdena förbättras och att vilt- och fiskstammarna i 
samtliga statsägda områden är livsdugliga, produktiva 
och mångsidiga.
Skyddsnivån hos arterna och naturtyperna har för-
bättrats bland annat i LIFE-projekt där man restau-

rerat och vårdat värdefulla naturtyper som ingår i 
nätverket Natura 2000, som små vattendrag, solex-
ponerade miljöer, skogar och myrar. I LIFE-projekten 
har även skyddet av arterna förbättrats. OFU medver-
kade i 10 LIFE-projekt som syftade till att förbättra 
skyddsstatusen hos arter och naturtyper. Solexpone-
rade miljöer har vårdats både som talkoarbete och 
i samarbete med boskapsägare, främst med stöd av 
miljöavtal. 

Att vilt- och fiskbestånden hålls livsdugliga tryggas 
genom förstklassig planering och kvotering. Jakt- och 
fisketjänsterna startade ett arbete för att förnya vilt-
planeringssystemet. Ett arbete för att på riksplan ut-
veckla de planeringssystem som grundar sig på infor-
mation om fisket startade också som ett samarbete 
inom förvaltningen. Livsmiljöerna för vilt och fisk ut-
vecklas i samarbete med Forststyrelsen Skogsbruk Ab. 

Naturtjänsterna (OFU) utvecklar användningen av sta-
tens områden för rekreation och turism samt jakt och 
fiske utifrån efterfrågan så att effekterna för välståndet 
i regionerna ökar och företagarna får nya affärsmöjlig-
heter. Fler tjänster kommer att köpas för skötseln av de 
områden som är i Naturtjänsternas besittning.
Samarbetet med företagen i turistbranschen har ut-
vecklats positivt. I slutet av året hade Naturtjänsterna 
606 gällande samarbetsavtal som gällde turism, vil-
ket är 17 procent fler än ett år tidigare. Antalet besök 
i nationalparkerna ökade med 10 procent från föregå-
ende år. På statens skyddsområden gjordes samman-
lagt över 6,7 miljoner besök, vilket är 2 procent mer än 
i fjol. Evenemang som anordnas tillsammans med fö-
retag och organisationer har blivit populära. Använd-
ningen av köpta tjänster har ökat och Forststyrelsens 
gemensamma upphandlingssystem har effektiviserat 
inköpen och konkurrensutsättningen av tjänster. 

Inom jakt- och fiskeövervakningen har ansvarsområdet 
Jakt- och fisketjänster (OFU) ett tätt samarbete med de 
övriga övervakningsmyndigheterna. Jakt- och fisketjäns-
terna utvecklar övervakningsmetoder och förebygger 
natur-, jakt- och fiskeöverträdelser i alla statsägda om-
råden.
Harmoniseringen av data- och meddelandesystemen 
med de andra övervakningsmyndigheterna fortskred 
och jakt- och fiskeövervakarna började använda po-
lisens fältsystem. Med hjälp av fältsystemet är det 
lättare att samarbeta effektivt och att upprätthålla en 
gemensam lägesbild krig brottsligheten mot naturre-
surserna och jakt- och fiskeövervakningen. Jakt- och 
fiskeövervakarna medverkade regelbundet i inslag 
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och -erfarenheter och riktar in tjänsterna kostnadsef-
fektivt enligt efterfrågan. (OBS! Servicelöftet har upp-
daterats så att det är förenligt med resultatavtalet för 
år 2018.) 

Ansvarsområdet Naturtjänster förvaltar nästan alla 
naturskyddsområden i vårt land, såsom alla natio-
nalparker, naturreservat och statliga strövområden 
samt vidsträckta ödemarksområden i Lappland. Na-
turtjänsterna ansvarar också för ett flertal historis-
ka utflyktsmål. Naturtjänsterna producerar basservi-
ce för rekreation för att allt fler ska gå på utflykt i 
naturen. Antalet besök steg med 10 procent jämfört 
med föregående år. Nationalparkerna utgör med sin 
basservice även en grund för utvecklingen av natur-
turismen. De turister som besökte nationalparkerna 
gav närregionerna 15 procent mer inkomster jämfört 
med 2016. Naturtjänsterna ansvarar för skyddet av ett 
flertal betydande hotade arter, såsom saimenvikaren 
och kungsörnen. Dessutom restaurerade och vårdade 
Naturtjänsterna 5 746 hektar livsmiljöer och kartlade 
naturtyper och arter både till lands och till sjöss.

Jakt- och fisketjänsterna använde inkomsterna från 
jakt- och fisketillstånd för viltvård och vård av fiske-
vatten. Under en period av 10 år fram till hösten 2017 
hade 4 miljoner euro av inkomsterna från jakttillstånd 
använts för viltvård. Finländare som hade skaffat sig 
ett jakt- eller fisketillstånd tillbringade sammanlagt 
ungefär 400 000 dagar i vildmarken och uppgav i en 
uppföljningsenkät att de upplevde att jakt- och fis-
keturerna haft en positiv effekt för välbefinnandet. 
Nio av tio jägare och åtta av tio fiskare ansåg att fö-
regående utflykt hade gett avkoppling, förbättrat den 
fysiska konditionen och stärkt kamratrelationerna. 
Det har beräknats att varje jakt- eller fiskeområde har 
en sysselsättningseffekt på ca 1,5 årsverken i närre-
gionen. 
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och projekt tillsammans med polisen och gränsbe-
vakningen. Jakt- och fiskeövervakarna tog också i bruk 
obemannade luftfarkoster dvs. drönare. Erfarenheter-
na av dem har varit mycket positiva. 

Den statliga land- och vattenegendomen som är i 
Forststyrelsens besittning förvaltas som en helhet i 
enlighet med statens fastighetsstrategi. Områdesan-
vändningen planeras enligt naturresursplanerna som 
en helhet med målet att uppnå största möjliga kost-
nadseffektivitet och totalnytta för samhället. Möjlig-
heterna med öppen information (open data) utnyttjas 
gällande samtliga områden som förvaltas av Forststy-
relsen.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter har 
medverkat i utarbetandet av naturresursplanerna för 
Södra Finland (som färdigställdes sommaren 2017) 
och Österbotten. Den öppna tjänsten Utflyktskarta.fi, 
som ansvarsområdet Naturtjänster ansvarar för, har 
utökats med information om bland annat område-
sekologiska objekt. Naturtjänsterna har i samarbete 
med Forststyrelsen Skogsbruk Ab vårdat hotade arters 
livsmiljöer vid de utflyktsmål som ingår i balansräk-
ningen. Dessutom avtalade Forststyrelsen Skogsbruk 
Ab och Forststyrelsens Naturtjänster om praxisen och 
tillvägagångssätten för revideringen av Miljöguiden 
för skogsbruket. 

2.4 SERVICELÖFTET I RESULTATAVTALET
Forststyrelsens enhet Offentliga förvaltningsuppgifter, 
som består av enheterna Naturtjänster och Jakt- och fis-
ketjänster, vårdar den fantastiska naturen och de histo-
riska utflyktsmålen samt vilt- och fiskbestånden på ett 
ansvarsfullt sätt. Våra mångsidiga tjänster styr  och in-
spirerar människor att gå ut i naturen och vildmarkerna, 
vilket främjar hälsan, ger inkomster och skapar arbets-
tillfällen. Vi vill ge alla möjlighet till naturupplevelser 
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3 Produktion och kvalitetsledning
3.1 UTFALLET AV MÅLEN I RESULTATAVTALET FÖR ÅR 2017 

3.1.1 Prestationer och offentliga nyttigheter
Prestationsindikatorer och deras utveckling enligt resultatavtalet.

Effektmål/indikator 
Utfall
 2015

Utfall
 2016

Mål
2017

Utfall
 2017

1. Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras
Restaurering och vård, ha  5 670    5 738    5 530    5 746   

Inventering av artförekomst (st.)  2 755    8 536    3 450    6 409   

3. Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värden bibehålls  
    och dess tillstånd förbättras

Antalet underhållsböcker som utarbetats  
för objekt som ingår i det strategiska fastighetsbeståndet  -      10    10    10   

4. Vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga 
    och jakten och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt

Antal händelser inom jakt- och fiskeövervakningen  10 287    11 278    11 000    10 791   

5. Heltäckande vildmarkstjänster erbjuds på ett ekologiskt 
    och socialt hållbart sätt som skapar välfärd

Antalet sålda tillstånd  125 184    138 518    135 000    136 702   

Jakttillstånd  56 489    56 659    50 000    53 962   

Fisketillstånd  68 695    81 859    85 000    82 740   

Statens fiskevårdsavgift (hur många som betalat årsavgiften)  60 485    205 170    215 000    192 360   

6. Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen 
    för naturen, vilket stöds genom aktiv information

Antal besök: nationalparker, statens strövområden,  
naturum historiska utflyktsmål, andra populära mål  5 297 200    5 746 600    5 850 000    5 948 500   

Luontoon.fi (Utinaturen.fi), Eräluvat.fi och Suurpedot.fi användare, 
st. besök på Retkikartta.fi (Utflyktskarta.fi)  1 986 001    2 704 225    2 520 000    3 007 483   

Besök på Utflyktskarta.fi  3 196 033    3 685 968    3 470 000    4 029 148   

Ökningen i den totala arealen som restaurerades och 
vårdades jämfört med föregående år berodde på ök-
ningen i de vårdbiotoper som vårdas fortlöpande i 
och med att nya betesmarker upptogs med stöd av 
miljöavtal. Antalet granskningar av artförekomster 
överskred det uppsatta målet med marginal, vilket i 
praktiken berodde på att målsiffran för år 2017 hade 
satts för lågt. Skicket på den strategiska kulturhisto-
riska fastighetsegendomen förbättrades tack vare att 
det fanns kvar av den separata finansieringen för be-
sittningsöverföringen av Museiverkets objekt. 

Inom jakt- och fiskeövervakningen sjönk antalet hän-
delser något jämfört med föregående år, främst på 
grund av personbyten. På grund av små fågelstam-
mar minskades de områdesvisa kvoterna får hönsfå-
geltillstånd, men när kvoterna hade fyllts hänvisades 
jägarna att köpa tillstånd för områden där efterfrå-
gan normalt är mindre, vilket jämnade ut tillstånds-
försäljningen mellan områdena. Antalet tillstånd för 

spöfiske ökade, och antalet tillstånd för fiske med öv-
riga redskap minskade jämfört med år 2016. Denna 
utveckling har redan pågått en längre tid: så kallad 
aktivt spöfiske ökar i popularitet, medan passivt fiske 
med andra redskap (bland annat nät) minskar i popu-
laritet. Det finns ingen specifik orsak till varför anta-
let betalda fiskevårdsavgifter minskade. För varje år 
som går blir antalet fiskare som befriats från avgiften 
(personer som fyller 65 år) större än antalet fiskare 
som betalar årsavgiften. I fjol märktes den sena våren 
också i att försäljningen trappades upp först på våren 
och försommaren. Även om antalet sålda årsavgifter 
minskade, uppvisade försäljningen av dygnstillstånd 
(1 eller 7 dygn) en klar ökning.

Antalet besök i nationalparkerna fortsatte öka kraftigt 
i hela landet. Hossa nationalpark, Kekkonens natio-
nalpark, Repovesi nationalpark, Koli nationalpark, Pal-
las-Yllästunturi nationalpark, Syöte nationalpark och 
Bottenhavets nationalpark redovisar de största till-
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Användningen av webbtjänsten Utinaturen.fi ökade i 
och med att antalet besökare i nationalparkerna öka-
de överlag, men också av vissa förbättringar som gjor-
des i tjänsten, bland annat de nya beskrivningarna av 
bilrutterna. Den nya fiskelagen gjorde att använd-
ningen av tjänsten Eräluvat.fi ökade. Enligt den nya 
fiskelagen är det Forststyrelsen som samlar in statens 
fiskevårdsavgift. Tjänsten Suurpedot.fi användes mest 
vid de tidpunkter när diskussionerna om stora rovdjur, 
såsom järv och varg, var som livligast. Tjänsten Ut-
flyktskarta.fi fortsatte öka i popularitet. En stor del av 
besökarna kommer till tjänsten via andra webbplat-
ser, som Utinaturen.fi och Eräluvat.fi. 
 

3.1.2 SERVICEFÖRMÅGA OCH KVALITET
Kvalitetsindikatorer och deras utveckling enligt resultatavtalet.

Effektmål/indikator 
Utfall 
2015

Utfall 
2016

Mål
2017

Utfall 
2017

1. Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras
Andel aktuella artdata, % 87,7 93,3 87,9 92,8

6. Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen  
 av naturen, vilket stöds genom aktiv kommunikation

Kundnöjdheten bland dem som besökte naturumen,  
använde tjänster i terrängen eller skaffade tillstånd (skala 1–5) 4,04 4,1 4,04 4,08

Samarbetspartnernas respons på Naturtjänsternas verksamhet  
(andel nöjda och mycket nöjda, %) Mellanår 79 Mellanår Mellanår

Andelen aktuella artdata överskred målet, bland an-
nat tack vare att man med hjälp av projekt som hö-
jer värdet på aktualitetsindikatorn infört befintliga 
artdata i LajiGIS-systemet. Kunderna är fortsatt nöj-
da med Forststyrelsens naturområden och historiska 
platser: Bland tillståndskunderna var kundnöjdheten 
på samma nivå som under tidigare år och alltjämt 
tämligen bra. 

3.1.3 FUNKTIONELLA MÅL 
Utfallet av de effektmål som ställts upp i förklaring-
en till budgetmomenten som gäller Forststyrelsens 
offentliga förvaltningsuppgifter, 35.10.52 Forststyrel-
sens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsan-
slag 3 år) och 30.64.50 Vissa av Forststyrelsens offent-
liga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), 
samt i bilagan till resultatavtalet. 

Effektmål 1 i resultatavtalet: 
Arternas och naturtypernas skyddsnivå förbättras

Effektmål i budgeten: Forststyrelsen
• genomför i Natura 2000-områden och andra 

skyddsområden vård-, restaurerings- och andra 
skyddsåtgärder i syfte att förbättra områdenas 
tillstånd och sammanlänkning samt ekosystem-
tjänsternas funktion. Forststyrelsen följer ock-
så effekterna av vidtagna åtgärder och svarar för 
uppföljningen av hela skyddsområdesnätverkets 
tillstånd.

• förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdi-
rektivet nämnda arter och naturtyper och för arter 
som förtecknas i fågeldirektivet genom att kom-
plettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån 
det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt.

• deltar i planeringen och genomförandet av havs-
vården och utvecklar skyddet av den biologiska 
mångfalden i insjöarna.
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växtsiffrorna. Nationalparkerna blev populärare bland 
annat tack vare att naturen var en väldigt synlig del 
av Finlands 100-årsjubileum och genom stora eve-
nemang som hölls i nationalparkerna inom projektet 
Naturens dagar. Antalet internationella turister ökade 
också. Evois bidrog mest till minskningen i det totala 
antalet besök i strövområdena år 2017, men det bör 
märkas att Evois med anledning av scouternas stor-
läger hade exceptionellt många besökare år 2016. Att 
turismen utvecklades positivt märktes också i anta-
let besök vid naturumen och kundserviceställena. Det 
bör märkas att basfinansieringen inte räcker till för 
att trygga nivån och en fortsatt växande efterfrågan 
på tjänsterna. 
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Förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet 
nämnda arter och kompletterar kunskapsunderlaget bland 
annat för rapporteringen om bl.a. habitat- och fågeldirekti-
vet. Åtgärder för att restaurera och vårda livsmiljöer riktas till 
centrala naturtyper och arter.

Naturtyperna inventerades på 14 461 ha, varav en betydande del 
riktades till objekt som omfattades av bedömningen av Natura-
områdenas status (NATA). 6 409 artförekomstinventeringar gjor-
des med fokus på arter som kräver brådskande och särskilt skydd 
och direktivarter samt de däggdjur och fåglar vars uppföljning 
Forststyrelsen ansvarar för.

Restaurerings- och vårdåtgärder riktades till myrar, vårdbiotoper 
och solexponerade miljöer. Åtgärderna omfattade totalt 5 745 
ha. Zonation-analysen för kostnadseffektiv allokering av res-
taurerings- och naturvårdsåtgärder färdigställdes. Skötselpro-
grammet för vårdbiotoper publicerades och styr insatsområdena 
i verksamheten. Verksamheten för att avlägsna invasiva främ-
mande arter, såsom jätteloka, jättebalsamin, lupin och vresros, 
utökades. Främmande rovdjur fångades på 20 för fågelbeståndet 
viktiga områden mellan östra Finska viken och Bottenhavet. 

Riktar expertarbetet till bedömningar av hotet mot arter och 
naturtyper. 

Naturtjänsternas experter deltog i bedömningen av hotet 
mot arter och naturtyper i organismarbetsgrupper och sak-
kunniggrupper (LuTU). Naturtjänsterna har en stor roll i flera 
organismarbetsgrupper. 

Skyddar inlandsvatten och våtmarker med hjälp av FRESHA-
BIT LIFE IP-projektet, andra livmiljöer och deras arter med 
hjälp av Paahde-LIFE  Ljus & Eld LIFE  och Saimaannorppa-
LIFE- (Saimenvikare-LIFE) samt Arctic Fox Together Interreg-
projekten. Förbättrar skyddet av naturtyperna och arterna 
genom att starta nya LIFE-projekt i anslutning till restaure-
ring av våtmarker och skogar som har värdefulla insektarter, 
samt skyddet av flygekorre, ifall projekten får finansiering.

Under de två första åren av FRESHABIT LIFE IP- projekt låg 
fokus på att utarbeta iståndsättningsplaner, tillståndsansök-
ningar och bakgrundsutredningar. I projektet restaurerades 
myrar och förbättrades vattenvården i ekonomiskogar. Fyra 
populationer av den hotade flodpärlmusslan i söder vårdades 
för att stöda artens fortplantning. Vid två sjöar utvecklades 
metoden för kartläggning av undervattensnaturen och kul-
turarvet i sjöar.

Ljus & Eld LIFE  projektet fortskred nästan enligt planerna. 
Trots den regniga sommaren restaureringsbrändes 87 ha skog 
på 10 Natura-områden. Tiotals hektar solexponerade miljö-
ner vårdades på 13 ställen, delvis med hjälp av talkoarbete. 
Invasiva främmande arter avlägsnades från sandstränder. 
Utplanteringen av nipsippa och sandnejlika och flyttningen 
av fjärilsvinge till de vårdade miljöerna lyckades åtminstone 
på lång sikt. De fem andra projektaktörerna genomförde ock-
så naturvårdsåtgärder enligt projektplanen.
 
Inom ramen för Saimaannorppa-LIFE (Saimenvikare-LIFE) 
-projektet prövade man på att bygga konstgjorda bon både 
av torv och snö. Testen utföll väl och saimenvikarna tog för 
första gången i bruk ett konstgjort bo som hade byggts av 
vass. Då vintern var snöfattig skottade man ihop sammanlagt 
277 snöbon. Vid boräkningarna påträffades 65 kutar och vid 
dykningar som gjordes efter islossningen sågs spår av ytter-
ligare 13 kutar. 
 
I Interreg-projektet "Felles Fellrev Nord" som går ut på att 
skydda fjällräven fångades rävar för att förbättra livsmiljön 
för fjällräv. Fjällrävar besökte utfodringsautomater som hade 
placerats ut i terrängen.

Europas mest omfattande projekt för att förbättra statusen 
på skyddade myrar och småvatten - Hydrologi-LIFE- startade. 
I projektet fokuserade man på inventering och åtgärdspla-
nering. Vidare medverkade man i arbetet inom Metsäpeura- 
(Skogsren-), PeatLandUse-, ESCAPE- och NATNET-Life -pro-
jekten. Ansökningarna om finansiering för Beetles-Life och 
Liito-orava-Life förnyades. Ansökningarna avslogs 2016. 

Bereder ansökan för Östersjöländernas fortsättningsprojekt 
BALANCE 2 och en LIFE-projektansökan för effektivare skydd 
av oncentrationer av naturtyper längs kusten. Medverkar i 
VELMU 2-programmet.

Beredningen av BALANCE 2-projektet startade inte eftersom hu-
vudpartnern och samordnaren beslöt att inte ta projektet vidare.  

En ny LIFE-ansökan för restaurering och vård av kustens na-
turtyper (Rannikko-Life) bereddes.

Forststyrelsen planerade och genomförde fältarbeten i VEL-
MU 2-programmet och började utarbeta en fältmetodsstra-
tegi för VELMU. Inom ramen för VELMU kartlades submarina 
sandbankar och deras potentiella förekomstområden och 
fortsatte kartläggningarna av flador och hotade arter och 
naturtyper. 
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Effektmål 2 i resultatavtalet 
Natura 2000- och naturskyddsnätverkets tillstånd förbättras

Effektmål i budgeten: Forststyrelsen
• fortsätter fastighetsbildningen med avseende på naturskyddsområden och det treåriga projektet 

för planeringen av skötseln och nyttjandet av naturskyddsområden.
• svarar för utvecklingen och den tekniska driften av datasystem som gäller naturskyddsområden.

Fortsätter fastighetsbildningen med avseende på naturs-
kyddsområden och det treåriga projektet för planeringen av 
skötseln och nyttjandet av naturskyddsområden med ett för 
ändamålet anvisat särskilt anslag. Vid planeringen av sköt-
seln och användningen fortskrider arbetet utifrån resultaten 
från den övergripande planeringen av Natura-områdena, i 
vilken statusbedömningarna (NATA) står i fokus. 

Fastighetsbildningen gick mycket bra även om de svåra vä-
derförhållandena under försommaren senarelade terrängar-
betena i Norra Finland. Nya förrättningar ansöktes om för 81 
objekt (av dessa var 8 nationalparker och 3 naturreservat). 
Dessutom fortsatta 31 förrättningar som hade inletts redan 
år 2016. Inalles 62 förrättningar slutfördes. I nämnda siffror 
ingår inte det stora styckningsprojektet i Suomussalmi (Ka-
levanpuisto), som startades år 2016. I projektet slutfördes 
22 styckningsförrättningar. Forststyrelsens egna mätgrupper 
mätte upp 250 km gränser i terrängen i Lappland och Öster-
botten (bl.a. Koitelaisenkaira 107 km och Litokaira 80 km). 
Nästan 900 km gränser kring nationalparker och naturreser-
vat markerades i terrängen. Kostnaderna för fastighetsbild-
ning och råmarkering uppgick till sammanlagt 3,2 miljoner 
euro och Forststyrelsens arbetsinsatser till sammanlagt ca 
9 årsverken. 

Resultatmålen för statusbedömningarna (NATA) utföll väl 
som en helhet. I hela landet gjordes sammanlagt 353 NATA-
bedömningar, vilket var 95 procent av det för året uppsatta 
målet. Över 30 procent fler bedömningar gjordes jämfört med 
år 2016. I antalet bedömningar ingår fyra Natura-områden 
som NTM-centralen ursprungligen hade bedömningsansvaret 
för. Vid årets utgång hade 71 procent av alla Natura-områden 
där Forststyrelsen ansvarar för statusbedömningen genom-
gått bedömning (793 st./1 120 st.). År 2017 användes sam-
manlagt 7,44 årsverken för NATA-bedömningar. 

Inleder fastighetsbildningen i den nya nationalparken i Hos-
sa.

Fastighetsbildningsförrättningen och råmarkeringen blev klara 
och kostnaderna för dem blev sammanlagt 97 000 euro. I terrän-
gen kontrollerades och markerades 128 km gräns. 

Fortsätter utvecklandet av de geografiska systemen för 
skyddsområdena och kompletterar datainnehållet bland annat 
i de system som är gemensamma för hela naturvårdsförvalt-
ningen.

SEn ny version av det geografiska systemet SATJ togs i bruk i 
juni. I slutet av året gjordes förberedelser för nästa version som 
tas i bruk i februari 2018. Båda versionerna innehåller ett flertal 
förbättringar särskilt i de funktioner som NTM-centralerna an-
vänder. Nästan alla beslut om inrättande av privata skyddsob-
jekt och uppgifter om fastigheter som ingått i markbyten inför-
des i systemet under årets första månader.
 
Under året togs två nya versioner av det geografiska systemet 
SASS i bruk. De innehöll förutom de tidigare modulerna (sköt-
sel- och användningsplan, ordningsstadga, arbetsprogram) 
allmänna förbättringar i användningen. Ordningsstadgorna för 
samtliga naturskyddsområden har införts i systemet. Som en 
fortsättning på översiktsplanerna för Natura-områdena har al-
la behövliga utkast till NATA-statusbedömningar, skötsel- och 
användningsplaner och åtgärdsplaner för de följande 10 åren 
bildats i systemet. NTM-centralerna började använda NATA-
modulen och tillsammans med OHKE-projektet vid NTM-cent-
ralen i Egentliga Finland ordnades NATA-utbildning och möten 
som stöd för utbildningen i efterhand.
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Tre nya versioner lanserades av det geografiska informations-
systemet SAKTI. För användarna på NTM-centralerna och inom 
den övriga naturvårdsförvaltningen hölls flera utbildningar 
särskilt i anslutning till uppdatering av information om bio-
topfigurer och vårdbiotoper. Det gjordes också förbättringar i 
rapporteringsegenskaperna.

Av LajiGIS-systemet publicerades en ny version som bl.a. in-
nehåller ett nytt inmatningsformulär som kan användas för fler 
ändamål än tidigare. Ett arbete med att redigera material om 
den submarina naturen i havsområdet till en form som kan 
matas in i systemet startades och arbetet fortsätter alltjämt. 
Kurser (grundkurser och kurser i registrering av data) ordna-
des för anställda inom miljövårdsförvaltningen (Forststyrelsen, 
NTM-centralerna, SYKE). 

Ansvarar för produktionen av den rikstäckande sammanfattnin-
gen och rapporten över tillståndet i Natura-områdena år 2016. 

På miljöministeriets initiativ frångick man målet i denna form och 
ersatte det med ett nytt mål för 2018 som inskrivits i resultatav-
talet enligt följande: "Forststyrelsen utvecklar rapporteringen 
om nätverket Natura 2000 med beaktande av rapporteringsskyl-
digheterna i habitat- och fågeldirektivet och i handlingsplanen 
för nätverket (Action Plan)." Till denna helhet hör även Forsts-
tyrelsens skyldighet att uppdatera PAF-ramprogrammet 2018–
2019 i samarbete med miljöministeriet. Denna skyldighet har 
inskrivits även i avtalet för år 2018.    

Effektmål 3 i resultatavtalet: 
Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens särskilda värden bibehålls och dess tillstånd 
förbättras.

Effektmål i budgeten: Forststyrelsen
• upprätthåller och sköter den kulturhistoriska fastighetsförmögenheten som är i de offentliga 

förvaltningsuppgifternas besittning i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi. 
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Iståndsätter det värdefulla byggnadsarvet, bland annat 
skoltbyar i Urho Kekkonens nationalpark, Onnentemppeli i 
den engelska trädgården i Aulanko naturskyddsområde och 
väktartorpet vid Kustö slottsruin. 

I Urho Kekkonens nationalpark renoverades tre skoltbyar i 
Suomujoki, Oskarinkoski och Oskarinjärvi som var bebodda på 
1940-talet. I Suomujoki iståndsattes en bod, en bastu och en 
fårinhägnad. Det gamla pörtet i Oskarinkoski dokumentera-
des och stöddes. Tak tjärades i samtliga byar. Reparationspla-
nen för Onnentemppeli i Aulankoparken blev klar och arbete-
na konkurrensutsätts våren 2018. Planerna för väktarstugan 
och toalettbyggnaden vid Kustö slottsruiner blev klara. 

I oktober upptäcktes 284 gropar vid Slottsmalmens fornläm-
ningsområde som ligger öster om Raseborgs slottsruiner. 
Brottet förstörde unik information om medeltida Finland. 
Både Forststyrelsen och Museiverket gjorde en polisanmälan 
om denna grova överträdelse av lagen om fornminnen. Brott-
sutredningen pågår fortfarande.
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Utvecklar samverkan mellan tjänsten Oma riista och Forsts-
tyrelsens system med målet att förnya systemet som jakt-
kunderna använder för att anmäla fångst på statens marker.

Tjänsten Oma riista togs i beaktande när det nya plane-
rings- och uppföljningssystemet för vilthushållningen (RISU) 
togs fram i samarbete med Finlands viltcentral. Målet är att 
använda tjänsten Oma riista som en del av Forststyrelsens 
fångstdagbok över småvilt. Ett arbete med att införa Forsts-
tyrelsens tillståndsdata i tjänsten Oma riista pågår. Ett pi-
lotprojekt för överföringen har schemalagts till år 2018. 

Fortsätter tillsammans med andra fiskeriaktörer ett projekt 
som går ut på att utreda vilka data som behövs för verkstäl-
landet av den nya lagen om fiske och hur data om fisket kan 
samlas in. Dessutom fortsätter produktionen av de gemen-
samma myndighetsregistren som förutsätts i den nya lagen 
om fiske.

Jord- och skogsbruksministeriet började utveckla ett plane-
rings-, uppföljnings- och styrsystem baserat på den kunskap 
som finns till handa om fiskerihushållningen. Utvecklingsar-
betet baserar på den tidigare beredningen. Jakt- och fisket-
jänsterna medverkade aktivt i utvecklingsarbetet och på de 
workshopar som hölls om ämnet. Jakt- och fisketjänsterna 
medverkade aktivt i produktionen och främjandet av infor-
mationen i olika register och system (bl.a. registret över fis-
kevårdsavgifter, kalastusrajoitus.fi, registrering av uppgifter 
om utplantering i det elektroniska registret). 

Effektivisera jakt- och fiskeövervakningen genom att kon-
centrera sambruket av myndigheternas e-tjänster och för-
bättra övervakningsmyndigheternas möjligheter att få elekt-
roniska tillståndsuppgifter ur olika aktörers system och av 
kunderna. 

Polisens fältsystem POKE ställdes till förfogande för jakt- och 
fiskeövervakarna. Det operativa sambruket med polisen och 
gränsbevakningsväsendet gör att systemet ger en mer detal-
jerad lägesbild i realtid av den regionala jakt- och fiskeöver-
vakningen, varvid resurserna för jakt- och fiskeövervakningen 
kan riktas mer systematiskt till vissa insatsområden. Jakt- och 
fiskeövervakningen använde i högre utsträckning systemet 
för tillståndsansökningar. Under år 2018 kartläggs möjlighe-
terna att utvidga systemet så att det även kan användas av 
polisen och gränsbevakningen. På det sättet skulle antalet 
ålägganden att visa upp bevis som skrivs ut vid övervaknin-
gen och antalet bevis som mottas senare minska.

Utreder möjligheterna att stöda Naturresursinstitutet i arbe-
tet med att samla in DNA-prov av vargar.

Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s skogsarbetare fick utbildning 
i hur man samlar in prov och de deltog också i fältarbeten 
under ledning av Jakt- och fisketjänsterna.

Börjar beredningen av flyttningen av skogsren in om ramen 
för MetsäpeuraLIFE (Skogsren-)-projektet. 

Inhägnader för tillvänjning byggdes i nationalparkerna Seit-
seminen och Lauhanvuori. Till dessa flyttades 3 skogsrenar 
från Kajanaland och 10 från djurparker som ska bilda den nya 
stammen. Djuren har trivts bra i inhägnaderna. LIFE-projektet 
har fortskridit planenligt även till övriga delar.

Genomför ett pilotprojekt för att ta fram modeller för vården 
av skogsrensbeståndet och olika aktörers ansvar i Kajana-
land: ett treårigt projekt (2017–2019) inleds under förutsätt-
ning att det beviljas särskild finansiering.

Under det första året av projektet (som på finska kallas "Metsä-
peuran rotupuhtaustyö ja sen kehittäminen 2017-2019") istånd-
sattes bland annat skogsrensinhägnader, flyttades fyra skogs-
renar från renskötselområdet och ordnades möten för centrala 
aktörer i Suomussalmi och Uleåborg. En verksamhetsmodell för 
Norra Österbotten för tryggandet av ett renrasigt artbestånd 
bereddes som ett samarbete. Modellen blir klar våren 2018. De 
viktigaste materielanskaffningarna har gjorts. 

Effektmål 4 i resultatavtalet: 
Vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt.

Effektmål i budgeten: 
• medborgarna erbjuds omfattande jakt- och fiskemöjligheter på ett ekologiskt och socialt hållbart 

sätt och verksamhetens effekter följs.
• verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt 

nya samarbetsmodeller utvecklas tillsammans med aktörerna inom viltvårdskoncernen och fiske-
rinäringssektorn.
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Börjar planera och genomföra det nya systemet för viltplane-
ring och fångstbokföring.

Planeringen av ett nytt system för att planera viltvården 
och föra bok över fångsten av vilt inleddes (på finska kallas 
projektet "Riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestel-
män uudistus (RISU)". En projektgrupp har tillsatts och EU-
konkurrensutsättningen startades genom att man inbjöd alla 
intresserade anbudsgivare till ett möte. De dokument som 
behövs för den egentliga konkurrensutsättningen sammans-
tälldes under de sista månaderna av år 2017 och i början av 
år 2018 kan man börja planera genomförandet.

Utreda möjligheterna att stöda entreprenörskap inom vild-
marksturism genom jaktarrangemangen på statens marker 
och de relaterade behoven av lagändringar.

Entreprenörskap inom vildmarksturism utreddes i form av ett 
internt projekt. I projektet kartlades de företagare vars bety-
dande andel av affärsverksamheten grundar sig på tjänster för 
jakt och/eller fiske, såsom vildmarksguidning, inkvartering, 
måltidstjänster och relaterade tjänster. Intervjuer gjordes 
med dem som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla 
vildmarkstjänster på statens marker. Intressentgrupper inter-
vjuades också. Intervjun och enkäten handlar om verksam-
hetsbetingelserna för jakt- och fiskeentreprenörskap i statens 
områden. Utredningsrapporten blir klar i början av år 2018.

Fortsätter samla in statens fiskevårdsavgifter, effektiviserar 
marknadsföringen och e-tjänsterna för att öka avgiftsinkoms-
terna och utvidga kundunderlaget samt förbättrar praxisen 
för redovisning och rapportering av fiskevårdsavgifter.

Forststyrelsens webbutik Eräluvat.fi fick nya funktioner och 
ny utformning så att man härefter kan betala fiskevårdsavgif-
ter enkelt utan att behöva registrera sig först. På våren publi-
cerades det första numret av tidningen Suomu, som postades 
till alla som hade betalt fiskevårdsavgiften för ett kalenderår. 
Tidningen innehåller ett fiskekort på papper som samtidigt 
fungerar som tillståndsdokument för fiskare. Tidningen fick 
utmärkt respons av fiskarna och kommer att ges ut även år 
2018. Elektroniska medier (tv, radio, sociala medier) utnytt-
jades effektivt för marknadsföringen. Genast i början av år 
2018 kommer en mobilapp som utvecklades under hösten 
2017 att publiceras: via den kan kunder som registrerat sig 
på Eräluvat.fi att kunna se uppgifterna om sina egna tillstånd. 

Deltar i samarbetsgrupper som behandlar regionala fiske-
rifrågor och främjar utvecklingen i fiskerihushållningsområ-
dena och verkställandet av lagen om fiske.

Jakt- och fisketjänsterna medverkade i samarbetsgrupper 
som drev och utvecklade verksamheten i fiskerihushåll-
ningsområdena. Uppgifterna i anslutning till verkställandet 
av lagen om fiske fortsatte på riksnivå. De flesta uppgifterna 
har gällt fiskerifrågorna i Övre Lappland (verkställandet av 
10 § i lagen om fiske). 

Medverkar i projekt som syftar till att återställa vandrings-
fiskarnas livscykel och är också med i OTVA-projektet, vars 
centrala mål är att ansöka om tillstånd för och bygga en 
fiskväg vid Raasakka kraftverk i Ijo älv.

PVO-Vesivoima Oy och Forststyrelsen lämnade in en ansö-
kan om tillstånd för fiskvägen till Regionförvaltningsverket i 
Norra Finland. I OTVA-projektet i Ijo älv medverkar Forststy-
relsen bland annat i delegationen, styrgruppen, innovation-
sgruppen och älvarbetsgruppen. I Lieksanjoki ansökte man 
om tillstånd hos Regionförvaltningsverket i Östra Finland för 
fiskeriekonomisk restaurering av forsarna i Ruuna och utred-
de möjligheterna för naturlig öring att fortplanta sig med 
hjälp av försöksfiske med el. I projektet planterades också 
yngel och utreddes mängden vandrande laxyngel med hjälp 
av en smoltskruv. I projektet anlade man också grusbäddar i 
lekområden med hjälp av helikopter och samt undersökte mo-
derfiskarnas lekbeteende med hjälp av telemetriuppföljning. 
I Saarijoki, som rinner ut i den gamla fåran av Lieksanjoki, 
byggdes en fiskväg.

Bereder ett program för skötseln av fisklivsmiljöerna i statens 
vatten.

Jakt- och fisketjänsterna beredde en rikstäckande verksam-
hetsmodell för att effektivisera skötseln av fisklivsmiljöer-
na. Målet är att som ett samordnat och intensivt samarbete 
inom Forststyrelsen främja och effektivisera restaureringar 
av fiskarnas livsmiljöer i de områden som förvaltas av Forsts-
tyrelsen.

Effektmål 5 i resultatavtalet: 
Heltäckande, ekologiska och hållbara fiske- och jakttjänster erbjuds och skapar välbefinnande.

Effektmål i budgeten:
• det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda 

strövområden och andra statsägda områden och således främja de positiva effekterna av vildmarksliv och 
rekreation i naturen.
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Förbättrar serviceutrustningen i den 
nya nationalparken i Hossa och inviger 
Finland 100-jubileumsparken 17.6.2017. 
Dessutom börjar Forststyrelsen verks-
tälla utvecklingsplanen för rekreation i 
Porkala naturskyddsområde.

Omfattande reparationer gjordes på serviceutrustningen i nationalparken i Hos-
sa. Parken fick nya produkter för vandring och terrängcykling längs utstakade 
leder. Naturumet förnyades och de största reserveringsstugorna iordningsställ-
des. Invigningen av nationalparken lyckades bra. Ungefär 5 000 personer deltog 
i festligheterna. 

Utvecklingsplanen som samordnar rekreationsbruket med naturvärdena och kul-
turarvet i Porkala naturskyddsområde blev klar och invigningen är planerad till 
sommaren 2018. De konkreta utvecklingsbehoven gäller närmast skyltningen och 
informationen längs rutterna. 

Förbättrar förutsättningarna för naturtu-
rism genom att förtäta samarbetet med 
turistföretag och andra företag i syfte att 
stärka den regionala ekonomin och bädda 
för ett effektivt utnyttjande av möjlighe-
terna till turism och rekreation i Forsts-
tyrelsens områden utan att äventyra na-
turskyddsmålen.

I Repovesi förbättrades verksamhetsbetingelserna för turistföretagen i närre-
gionen bland annat genom att man produktifierade utflyktsmål för dagsutflykter 
och producerade kommunikationsmaterial. Vidare kartlades också behoven av att 
utveckla vattenturismen. Projektarbetet med VisitKouvula fortsatte.

INordöstra Österbotten introducerades nya koncept för marknadsföring av tu-
rismtjänster i samarbete med företagen ("Neliömetri kansallispuistoa joka yri-
tykseen" och "Land of National Parks"). Målet med konceptualiseringen var att 
göra nationalparkerna mer kända. I samarbete med lokala aktörer siktade man 
på att utforma ett större turistområde för marknadsföring på den internationella 
marknaden (Oulanka, Syöte, Riisitunturi och Hossa).

För att utveckla naturturismen vid Pallas-Yllästunturi nationalpark och dess om-
givning sammanställde Forststyrelsen och ca 100 samarbetsföretag en gemen-
sam ERUF-projektansökan med målet att utveckla företagsprodukterna och pro-
duktifiera parken. I Norra Lappland samarbetade man kring produktifiering och 
marknadsföring med företag och organisationer i turistbranschen. Nätverket av 
skidspår i Kiilopää förbättrades tillsammans med Suomen Latu och terrängcyk-
ling marknadsfördes till dem som besökte nationalparken. I Pyhä-Luosto natio-
nalpark fördjupades samarbetet med turistbranschen genom den nya skötsel- och 
användningsplanen och godkännandet av den nya ordningsstadgan. I Rovaniemi 
utvecklades den digitala marknadsföringen av naturturismtjänster. Tillsammans 
med lokala företagare främjade man regionen som ett varumärke. I Lappland 
deltog Forststyrelsen i REILA-projektet som handlade om säker ruttmarkering. 
I Ylläs anlades skyltning som var förenlig med de riskbaserade anvisningarna 
för ruttmarkering och genomfördes försök med ett nytt räddnings- och lokali-
seringsmärke.

Effektmål 6 i resultatavtalet:  
Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv informa-
tion 

Effektmål i budgeten:
• förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrust-

ningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användning-
en förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs. 

• det informeras om vården av den biologiska mångfalden om möjligheterna att använda statsägda områden 
och således främja de positiva effekterna av rekreation i det fria.

• det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god.
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Förbättrar kostnadseffektiviteten i un-
derhållet av serviceutrustningen med ut-
gångspunkt i efterfrågan och genom att 
köpa fler tjänster för basunderhållet, när 
det är motiverat med hänsyn till produk-
tiviteten. De områdesvisa målen/kostnad-
seffekten tas i beaktande vid placeringen 
av servicen.

I Östra Finland avlägsnades tiotals servicekonstruktioner som var i dåligt skick och i 
ringa användning. Några övertogs av föreningar som sköter dem i fortsättningen. När 
det gäller underhållet av utflyktshamnarna i Saimen samarbetade Forststyrelsen med 
segelsällskapen. Flera planer utarbetades för hur underhållet av nationalparkerna 
kan hanteras som köpta tjänster. 

IOulanka nationalapark och i Övre Kajanaland ordnades underhållet som köpta tjäns-
ter. Övertagandet av Ärjänsaari i Oulunjärvi inleddes med ett arbete som hade ett 
starkt delaktiggörande syfte ("Ärjä 2020 Masterplan"). 

IFjäll-Lappland avlägsnades konstruktioner som var i dåligt skick och hade låg ser-
vicenivå. Vid ersättningsinvesteringar förbättrades kostnadseffektiviteten för konst-
ruktionerna på rastplatserna genom att man köpte färdiga företagsprodukter, byggde 
i element och anlitade tjänster för resning. Dessutom effektiviserades underhållet 
och startades konkurrensutsättning som syftar till att lägga ut 95 procent av ved-
försörjningen och avfallshanteringen på entreprenad. I Norra Lappland köpte ved 
och avfallstjänster för områdena nära Saariselkä och Urho Kekkonens nationalpark 
samt för området kring Ivalojoki i Hammastunturi. I parkområdet i södra Lappland 
ingick Forststyrelsen avtal om köp av ved- och avfallstjänster för fem olika områden. 
I Pyhä-Luosto nationalpark hölls två talkoläger där man gjorde reparationer. Med 
kommunerna Savukoski, Salla, Simo och Keminmaa ingick Forststyrelsen avtal om 
att erbjuda arbetsobjekt för beredskapsarbetare. Arbetskraft tillhandahölls för repa-
rationsbyggande. 

Tar i bruk det nya geografiska informations-
systemet för serviceutrustning (PAVE). 

Det geografiska informationssystemet PAVE togs i bruk. Systemet gör det möjligt 
att förvalta och underhålla byggda anläggningstillgångar på ett systematiskt och 
kostnadseffektivt sätt. Utbildning ordnades i anslutning till ibruktagandeprojektet 
och modulvisa anvisningar utarbetades. I utbildningen deltog också personal från 
Forststyrelsen Fastighetsutveckling och Forststyrelsen Skogsbruk Ab. Den digitala 
informationen används också av flera av Forststyrelsens tillämpningar som grundar 
sig på geografisk information. Läges- och egenskapsinformationen om serviceut-
rustningen i tjänsten Utflyktskarta.fi grundar sig på den information som finns i 
PAVE. Enligt principen om öppen information lämnas material ut gratis till flera 
privata tjänsteleverantörer. Systemet omfattar också ett betydande antal objekt i 
kommunerna. PAVE-systemet ersatte det tidigare REISKA-systemet.

Startar genomförandet av en plan/ett åt-
gärdsprogram som gäller strövområden 
och rekreationsområden.

Olika sätt att förtydliga strövområdenas roll utreddes i ett projekt där samtliga 
ansvarsområden var representerade. Arbetet fortsätter inom ramen för ett fort-
sättningsprojekt som tillsatts av Forststyrelsens generaldirektör. 

Förbättrar kommunikationen och mark-
nadsföringen i nationalparkerna och vid 
de centrala utflyktsmålen. 

Samarbetet med VisitFinland och projektet Outdoors Finland gav Forststyrelsen 
bättre synlighet på webbplatser, i sociala medier och internationella medier. För 
tjänsten Utinaturen.fi producerades beskrivningar för bilrutter till intressanta 
utflyktsmål. Beskrivningarna riktar sig till både inhemska och utländska besöka-
re. Användningen av sociala medier för kommunikationen kring nationalparkerna 
och de andra viktiga besöksmålen utvecklades i en mer interaktiv riktning. Vid 
olika utflyktsmål (bl.a. Syöte, Oulanka, Rokua, Uleåborgsregionen, Kalajoki, Ty-
kö, Skärgårdshavet, Seitseminen) förnyades marknadsföringen tillsammans med 
företag. Kustkampanjen #helpostisaaristoon uppmärksammades på riksplanet. 
Antalet besök i webbtjänsten Utinaturen.fi ökade med 14 procent jämfört med 
samma tidpunkt i fjol

Utvecklar metoder för att följa upp repa-
rationsskulden för serviceutrustning och 
förbättrar rapporteringen om förvaltnin-
gen av nationalförmögenheten.

Utredningen om reparationsskulden blev klar. Utredningen är en beräkning av den 
nuvarande reparationsskulden för servicekonstruktioner, byggnader, konstruktioner, 
naturum, utställningar samt leder och konstruktioner längs dem. Beräkningen grun-
dar sig på geografisk information och särskilda utredningar. Den innehåller också en 
uppskattning av reparationsskulden för kulturhistoriskt värdefulla objekt samt av de 
investeringar som förutsätts för avfallshanteringen.
 
I fortsättningen kommer det material som behövs för att beräkna reparationsskulden 
att fås i form av aktuella rapporter ur datasystemet PAVE. För detta ändamål kommer 
de åtgärdsplaner jämte kostnadskalkyler som behövs för ersättningsinvesteringarna 
att införas i systemet under innevarande år. 

Samordnar och genomför kommunikatio-
nen och evenemangen i anslutning till Na-
turens dagar och Finlands 100-årsjubileum.

I projektet som samordnades av Naturtjänsterna medverkade över 60 organisa-
tioner. De flesta av dem hade dessutom ett omfattande nätverk av lokala aktörer. 
På de fyra Naturens dagarna deltog sammanlagt ca 300 000 personer. Naturens 
dagar fick stor uppmärksamhet i olika medier. Också internationella medier no-
terade Naturens dagar och hur viktig naturen var när Finland firade sin 100-åriga 
självständighet. Finland 100-sekretariatet betraktade Naturens dagar som ett av 
de viktigaste och största projekten under Finlands 100-årsjubileumsår. Projektet 
nådde ut till nya samarbetspartner och fick också nya besökare att ta sig ut i 
naturen och till nationalparkerna. 
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Drar fördel av de möjligheter som digita-
liseringen ger att utöka den öppna infor-
mationen och e-tjänsterna.

Med Naturhistoriska centralmuseet ingick Forststyrelsen ett samarbetsavtal om 
att dela och publicera digital artinformation via Finlands Artdatacenter. Dessu-
tom ingicks ett samarbetsavtal i anslutning till Finlands havskunskapsportal med 
SYKE och sju andra samarbetspartner. Med miljöministeriet, Museiverket och SY-
KE startades ett projekt som samlar information om kulturmiljöer (Kulttuuriym-
päristötiedot yhteiseen käyttöön!). Projektet ingår i regeringens spetsprojekt för 
digitalisering av den byggda miljön och byggandet (KIRA-digi). Tekniska lösningar 
för öppen geografisk information främjades genom att man byggde upp en pilot-
version för publicering av Forststyrelsens gemensamma geografiska information 
och ordnade användarutbildning.

Beskrivningar av Forststyrelsens centrala tjänster utarbetades för servicedata-
lagret Suomi.fi och publicerades i tjänsten Suomi.fi. Största delen av de tjänster 
som beskrivits tillhandahålls av ansvarsområdena Naturtjänster och Jakt- och 
fisketjänster. En ny e-tjänst som introducerades var en helhet där man kan köpa 
spårtillstånd, ansöka om tillstånd för trafiktillstånd samt anmäla safariföreta-
gens utflykter. Nämnda funktioner öppnas i webbutiken Eräluvat.fi i början av 
februari 2018. 

Det material som visas i tjänsten Utflyktskarta.fi uppdaterades och utökades bl.a. 
med uppgifter om Forststyrelsens mångbruksskogar och aktuella lägesdata om 
snöskoterspår och -leder. 

Forststyrelsen startade en utredning om ett elektroniskt verktyg för tillstånds-
kontroller som ska underlätta jakt- och fiskeövervakarnas rutiner i terrängen. 
Målet är att alla jakt- och fisketillstånd som beviljats av Forststyrelsen ska kunna 
kontrolleras i terrängen, även offline. Verktyget skulle göra att man vid övervak-
ningen inte längre behöver kräva att jägare och fiskare visar upp sina tillstånd. 
Det skulle också ge flexiblare villkor för annullering av betalda tillstånd. 

Medverkar i utvecklingen avgemen-
samma kostnadseffektiva processer för 
Forststyrelsen med beaktande av Naturt-
jänsternas ekonomiska och funktionella 
särställning.

Forststyrelsens Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster medverkade aktivt i 
utvecklingen av Forststyrelsens gemensamma processer. Jord och vatten, Perso-
naladministration, Ekonomi, Dataadministration och Kommunikation fastställdes 
som gemensamma processer. Arbetet fortsätter år 2018.

Förbereder en omstrukturering av finan-
sieringen för fröförsörjningen i Norra 
Finland.

För insamling av frö i Norra Finland reserverades 1 100 000 euro för år 2018 i 
statsbudgeten under moment 30.40.50 Forststyrelsens offentliga förvaltning-
suppgifter (reservationsanslag 3 år). Därtill omfattar momentet följande full-
makt: Forststyrelsen får ingå sådana förbindelser i syfte att genomföra om-
fattande insamlingar av frön i norra Finland i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten 
i lagen om Forststyrelsen som efter 2018 medför utgifter för staten på högst 2 
200 000 euro. 

Om ingen omfattande insamling görs år 2018 på grund av fröskörden, överförs 
tilläggsanslaget i sin helhet till nästa år. I kommande års ramar kommer man att 
förbereda sig för omfattande insamlingar så att sammanlagt 3,3 miljoner euro 
kan användas för ändamålet varje år, med beaktande av eventuella anslag som 
överförs. 

Övriga mål som jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet satte upp för verksamheten 
(målen för den internationella verksamheten behandlas i kapitel 3.2.1). 
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Utvecklar regleringen och styrningen av 
terrängtrafiken och förbättrar kostnad-
seffektiviteten i dessa funktioner.

Forststyrelsen inledde ett arbete för att förbättra regleringen och styrningen av 
terrängtrafiken inom ramen för projektet MOKEMA (Moottorikelkkailun edellytys-
ten kehittäminen osana kestävää luontomatkailua). Kommunerna i fyra landskap 
(Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen) involverades i arbetet 
med att uppdatera den geografiska informationen om snöskoterleder, och aktu-
ella uppgifter om snöskoterspår och -leder publicerades i tjänsten Utflyktskarta.
fi. Uppgifter om snöskoterspår och -leder i 62 kommuner infördes i kommunernas 
Lipas-tjänst. För närvarande håller geografisk information om 10 600 km spår och 
leder att överföras till Utflyktskartan (Forststyrelsens motsvarande uppgifter 
överförs till Utflyktskartan från PAVE-systemet). I syfte att förbättra kostnadsef-
fektiviteten och utveckla e-tjänsterna började Forststyrelsen tillsammans med 
en extern tjänsteleverantör bygga upp elektroniska ansökningar för terrängtra-
fiktillstånd för webbplatsen Eräluvat.fi och system för att bevilja tillstånden. 
Det förnyade elektroniska ansökningsförfarandet för spår- och terrängtrafiktill-
stånd och den elektroniska anmälningstjänsten för safariföretagare öppnas på 
webbplatsen Eräluvat.fi i början av februari 2018. Prissättningen av tillstånd 
för terrängtrafik klarlades. Forststyrelsens principer för terrängtrafiken och till-
ståndsanvisningen uppdaterades och införs i början av år 2018. 
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Medverkar som partner under Finlands ordförandeskap i Ark-
tiska rådet 2017–2019 ("Ute efter gemensamma lösningar").

Forststyrelsen medverkade i planeringen av evenemangen 
under Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet i arbetsgrup-
per som leddes av miljöministeriet och jord- och skogsbruks-
ministeriet, samt på själva evenemangen där Forststyrelsen 
bidrog med föreläsningar och annat program. Naturtjänsterna 
och Forststyrelsen Skogsbruk Ab samarbetade intensivt med 
regionenheterna i Lappland. Forststyrelsen medverkar på de 
evenemang som hålls år 2018. Arctic Biodiversity Congress som 
går av stapeln 8–12.10.2018 i Rovaniemi blir en av höjdpunk-
terna. På kongressen kommer Forststyrelsen att i enlighet med 
tematiken i ordförandeskapsprogrammet behandla skötsel av 
skyddsområden, planering och samordnande av markanvänd-
ning samt en hållbar användning av förnybara naturresurser.

Ansvarar för naturvårdssamarbetet mellan Finland och Est-
land inom ramen för samarbetsavtalet som ländernas miljö-
ministerier undertecknade år 1991 (högst 18 000 euro) och 
för verkställandet av samarbetsavtalet som Forststyrelsens 
Naturtjänster och Lettlands naturvårdsmyndighet ingick år 
2010 (högst 7 000 euro).

Suomen ja Viron luonnonsuojelutyöryhmän toimintaa to-
teuVerksamheten i Finlands och Estlands naturvårdsarbetsg-
rupp drevs enligt verksamhetsplanen. Utöver arbetsgruppens 
två möten och de relaterade sakkunnigseminarierna hölls ett 
möte för direktörerna vid Naturtjänsterna och Keskkonnaamet 
(miljötjänsten), ett möte om Estlands EU-ordförandeskap, ett 
möte mellan experter på lavar och mossor och ett Junior Ran-
ger-möte, som även letter deltog i, samt ett samarbetsmöte för 
kundtjänstpersonalen. Samarbetet främjade också projektbe-
redningen (Liito-orava-LIFE och Rannikko-LIFE). Verksamheten 
ökade det praktiska samarbetet och experterna i de båda län-
derna fick lära sig mer av varandra.

Samarbetet med naturvårdsmyndigheten i Lettland har forts-
kridit enligt planerna. I anslutning till EUROPARC-förbundets 
möte för de nordiska och baltiska länderna som hölls i Litauen 
ordnades ett Junior Ranger-möte där man beslöt om seminariet 
år 2018 i Estland. Letter medverkade även på Paahde-LIFE:s 
konferens som handlade om bränder som vårdmetod. Finlända-
re deltog på internationella ängs- och våtmarksseminarier samt 
på Birds in Adazi-LIFE-projektets slutseminarium. En grupp let-
ter som deltog i ett möte om samordnandet av samarbetet i Fin-
land fick samtidigt stifta bekantskap med konceptet Naturens 
dag. Att dela med sig av bästa praxis kommer båda länderna 
till nytta. 

3.2 VERKSAMHET SOM STÖDER  
KÄRNFUNKTIONERNA 

3.2.1 Internationell verksamhet
Forststyrelsen var värd för EUROSITEs årsmöte ”Im-
proving natural sites – join forces and prioritise your 
conservation actions” som hölls vid Finlands natur-
centrum Haltia. Årsmötet genomfördes i anslutning 
till den biogeografiska Natura 2000-processen. På 
årsmötet undertecknades tematiska samarbetsavtal 
mellan Naturtjänsterna och Natural England samt 
Naturtjänsterna och North Pennines AONB bland an-
nat om restaurering av myrar och kolbindning.

När det gäller verkställandet av bilaterala avtal be-
handlade en expertgrupp från forststyrelsen i den ki-
nesiska provinsen Hunan CEPA-verksamheten enligt 

våtmarkskonventionen Ramsar. Vikten av IUCN:s klas-
sificering av skyddsområden framhävdes för Hunans 
guvernör, som ansvarar för inrättandet av national-
parker. En koreansk grupp satte sig in i hur man kan 
utnyttja information om besökarna i skyddsområden. 
Med svenska Naturvårdsverket slöts ett ramavtal om 
samarbete i juni. Naturtjänstdirektören medverkade i 
UNESCO:s världsarvskommittés möte i Kraków i juli. 
En tjänst som direktör för internationella ärenden in-
rättades vid Naturtjänsterna och revideringen av det 
internationella programmet startade. 

Mål som miljöministeriet satte upp för Forststyrelsens internationella verksamhet
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3.2.2 Utveckling
Utvecklingsprogrammet för Forststyrelsens Natur-
tjänster och Jakt- och fisketjänster blev klart. I utveck-
lingsprogrammet fastställdes de nya och pågående 
åtgärder som ska vidtas under de närmaste åren i syf-
te att förbättra verksamhetens resultat, produktivitet 
och effekter. Projekt ansöktes livligt: 45 finansierings-
ansökningar skickades in, främst till olika EU-finansie-
ringsinstrument. Av dessa hade ett positivt finansie-
ringsbeslut getts för 25 ansökningar fram till utgången 
av år 2017. Den sammanräknade, ansökta tilläggsfinan-
sieringen för de kommande åren uppgår till ca 10 mil-
joner euro. I projektportföljen ingick sammanlagt 88 
projekt som får extern finansiering. 

Antalet EU-finansierade projekt ökade med nio (se ta-
bellen nedan). Ökningen berodde främst på det större 
antalet EJFLU-projekt. Hydrologia-LIFE, som fokuserar 
på tryggandet av myrar, bäckar och fågelvatten, var 
det största projektet och hade en total budget på 8,9 
miljoner euro. Ett nytt inslag i EU-finansieringen var 
Makedonia Twinning-projektet som under åren 2017–
2019 stöder naturvårdsförvaltningen i Makedonien i 
landets strävan att bli medlem i Europeiska unionen. 
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2014 2015 2016 2017
Fondens namn st. Euro st. Euro st. Euro st. Euro

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU  8    655 000    5    155 000    18    1 199 000    20    1 442 423   

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF  19    1 332 000    8    272 000    9    408 000    6    383 551   

Europeiska socialfonden, ESF  3    320 000    3    52 000    1    58 431   

Programmen för gränsöverskridande samarbete, INTERREG  8    584 000    3    28 000    4    171 000    11    1 015 634   

Finansieringsprogrammet LIFE+  8    1 870 000    7    1 840 000    8    2 374 000    8    1 244 141   

Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF  1    5 000    1    6 782   

Europeiska grannskapsinstrumentet, ENI  5    2 040 000    2    125 000   

IPA Transition Assistance and Institution Building (Twinning)  1    35 441   

TOTALT  51    6 801 000    33    2 477 000    39    4 152 000    48    4 186 404   

Antal projekt som finansierats visa Europeiska Unionens program och  
den totala användningen av medel 2014–2017

Deltar i det nationella verkställandet av våtmarkskonventionen 
Ramsar och i det internationella samarbetet (högst 9 000 euro) 
samt i verksamheten kring den biogeografiska processen i det 
boreala området (högst 10 000 euro).

Verkställandet av våtmarkskonventionen Ramsar fortskrider 
bra i Finland. Uppgifterna om Ramsarområdena uppdaterades 
och i september hölls en workshop om ekosystemtjänsterna 
på våtmarker som omfattas av Ramsarkonventionen. Den na-
tionella kontaktpersonen för Ramsar vid Naturtjänsterna och 
STRP-kontaktpersonen deltog i Ramsars permanenta kom-
mittés och STRP:s möten.

Som en del av den biogeografiska processen i anslutning 
till Natura 2000 medverkade Forststyrelsen i arrangeman-
gen för EURISITE:s årsmöte på Finlands naturcentrum Hal-
tia. Ekologiska kompensationer och en kostnadseffektiv och 
effektfull förbättring av skyddsnivån hos habitatdirektivets 
naturtyper i den boreala zonen är ämnen som behandlas på 
evenemanget. Dessutom deltog Forststyrelsen på "WAKE UP! 
Boreal Grasslands", ett möte där man behandlade nätverket 
av vårdbiotoper i den boreala zonen. Forststyrelsen arrange-
rade mötet tillsammans med estländska miljömyndigheten 
Keskkonnaamet. Mötet hölls i Muhu i Estland. 
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3.2.3 Kommunikation och webbtjänster
Naturtjänsterna genomförde ett av de största pro-
jekten i anslutning till Finlands 100-årsjubileum: Na-
turens dagar 2017. Som en del av projektet lyckades 
man också göra den finländska naturens dag till en 
officiell flaggdag och inrikesministeriet rekommende-
rar att det ska flaggas på Naturens dag även år 2018. 
Projektet Naturens dagar 2017–Finland 100Suomi 
100 blev en betydande kanal för spridningen av na-
turtemat och bjöd på många utmärkta möjligheter att 
öka kommunikationen kring naturen i samarbetspart-
nernas (bl.a. sektorn för hälsa och välbefinnande, fri-
luftsorganisationer) egna kanaler.

Information om Hossa nationalpark spreds både i in-
hemska och internationella medier, både på Forst-
styrelsens eget initiativ och i samarbete med turist-
branschen, bl.a. VisitFinland.

De historiska besöksmålen marknadsfördes särskilt 
genom de stora evenemangen som hölls under året. 
På Naturens dag arrangerades ljusevenemang vid 
fyra historiska utflyktsmål – Raseborgs slottsruin, Ku-
stö slottsruin, Rapola fornborg och Skanslandet. Eve-
nemangen drog sammanlagt över 6 000 besökare. 
Evenemanget Linnanvirta på slottsruinen i Kajana 
besöktes av 5 000 personer. 

År 2016 startades ett projekt för att förbättra effekter-
na av kommunikationen kring naturskydd och projek-
tet pågick alltjämt under räkenskapsåret. Målet är att 
ge experter på naturskydd utbildning i de möjligheter 
kommunikationen ger för främjandet av naturskydds-
målen samt att förbättra kommunikationen kring na-
turskydd särskilt genom LIFE-projekten.

Webbtjänsten Utinaturen.fi började förnyas våren 
2017. Som underlag för ändringarna samlade man in 
respons både av användarna och av aktörerna i tu-
ristbranschen. Förnyelserna genomförs åren 2018–
2019. Våren 2017 gav Jakt- och fisketjänsterna ut tid-
ningen Suomi, som delades ut till alla som betalat 
fiskevårdsavgiften för ett helt år. Cirka 190 000 ex-
emplar av tidningen delades ut, dvs. den är Finlands 
största fiskepublikation. Fiskarna fick fiskekortet med 
tidningen. Fiskeavgifterna marknadsfördes också med 
en TV-kampanj på kanalen MTV3 som nådde ut till 
en kalkylmässig målgrupp på två miljoner olika titta-
re. Reklamen stöddes med radioinslag på flera olika 

kanaler. På våren publicerades kundtidningarna Tuikki 
(35 000 st.) och Kieppi (45 000 st.) för Forststyrelsens 
jakt- och fiskekunder. Finlands jubileumsår var temat 
för bägge tidningarna: de behandlade utvecklingen 
av fisket och viltbestånden under Finlands tid som 
självständigt land. Kommunikationen vid Jakt- och fis-
ketjänsterna uppdaterade anvisningarna om kriskom-
munikation särskilt på grund av det skärpta läget i 
Övre Lappland som följde av de nya lagen om fiske. 
På hösten fick personalen vid Jakt- och fisketjänsterna 
utbildning i kriskommunikation både avseende situa-
tionen i Övre Lappland och försäljningen.

3.2.4 Fröförsörjning
Ur fröförsörjningens säkerhetsupplag i Norra Finland 
såldes 1 580 kg frön. Försäljningsinkomsterna blev 
799 000 euro. Från upplaget avlägsnades ca 700 kg 
frön som hade fått sämre grobarhet. För närvarande 
finns det ca 53 000 kg frön i upplaget, varav 44 600 
kg är tallfrön och 8 400 kg är granfrön. 

3.2.5 Förvaltning
Omorganiseringen av de offentliga förvaltningsupp-
gifterna, som var ett led i effektiviseringen av verk-
samheten, slutfördes under räkenskapsåret. Natur-
tjänstdirektören gav ett beslut om organiseringen 
av de offentliga förvaltningsuppgifterna som trädde 
i kraft 1.1.2018. Vid omorganiseringen klarlades an-
svaren och uppgifterna för Naturtjänsternas centra-
lenhet. Naturtjänsterna i Södra Finland uppdelades 
i naturtjänstområdena Kusten och Insjöfinland. I det 
sammanhanget koncentrerades hela havsverksam-
heten till Kustens område och Vasaregionen överför-
des från Österbottens regionenhet till Kustens natur-
tjänstområde. 

3.2.6 Miljöledningssystem
Forststyrelsen tillämpar ett miljöledningssystem som 
är förenligt med standarden SFS-EN ISO 14001. I au-
gusti gjorde Inspecta Sertifiointi Oy externa gransk-
ningar i Nyslott och i Linnansaari nationalpark. 
Skyddet av saimenvikaren var det centrala temat. 
I december var Jakt- och fisketjänsterna föremål för 
granskning. Inga avvikelser konstaterades vid gransk-
ningarna. Fem interna granskningar genomfördes. En 
smärre avvikelse dokumenterades. Den handlade om 
att man försummat att rapportera en allvarlig farlig 
situation som hade uppkommit vid fiske med el. 
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4 Funktionell effektivitet  
 (användningen av medel)

Tabellerna som beskriver de totala utgifterna i den 
särskilda bokföringen för Forststyrelsens Offentliga 
förvaltningsuppgifter har sammanställts utifrån an-
vändningen av medel inbegripet ökningar och minsk-
ningar av bestående aktiva utan avskrivningar och 
överföringar av besittning samt förändring i lager av 
rörliga aktiva. 

4.1 LÖNSAMHET
De totala utgifterna för Forststyrelsens enhet Offent-
liga förvaltningsuppgifter uppgick år 2017 till sam-
manlagt 61,4 miljoner euro (62,8 mn euro 2016).

Reservationsanslaget på 3 år som erhölls ur statsbud-
geten år 2017 via de styrande ministerierna, miljömi-
nisteriet och jord- och skogsbruksministeriet, med 
anledning av det strategiska resultatavtalet och års-
bilagan till det uppgick till sammanlagt 38,8 miljo-
ner euro. I detta ingick ett anslag för havsskyddet på 
0,180 miljoner euro. Under verksamhetsåret använ-
des 39,6 miljoner euro som faktureras utifrån årsbi-
lagan till resultatavtalet som ingåtts med miljöminis-
teriet och jord- och skogsbruksministeriet (2016: 44,1 
mn euro). Med denna finansiering täcktes enligt or-
saksprincipen 67 procent av de totala utgifterna (2016: 
70 %). Den kumulativa icke utnyttjade andelen av re-
servationsanslagen redovisas bland erhållna förskott 
i balansräkningen. En närmare specifikationer av de 
poster som överförs till följande år ges i punkt 7.4.4 
i noterna som kompletterar resultaträkningen. Upp-
nåendet av de mål som antecknats i resultatavtalet 
förutsätter att finansiering ordnas även via andra ka-
naler.

Den totala användningen av medel minskade jämfört 
med året innan med 1,40 miljoner euro, dvs. -2 pro-
cent. Den totala användningen av medel påverkades 
dels av ökningen i inkomsterna från den avgiftsbelag-
da verksamheten och projektfinansieringen, dels av 
minskningen i finansieringen utifrån resultatavtalet. 

De utgifter som hörde till miljöministeriets moment, 
4,14 miljoner euro, minskades särskilt av förändringen 
i finansieringen av engångsnatur och av minskning-
en i anslaget som överfördes från föregående år. På 
motsvarande sätt ökade andelen utgifter som täcktes 
med projektfinansiering med 2,54 miljoner euro. 

Om man ser till utgiftsslagen redovisas de största 
nedgångarna i markinvesteringar 1,47 miljoner euro, 
köp av externa tjänster 1,33 miljoner euro samt lö-
neutgifterna 0,94 miljoner euro. Minskningen i köpta 
externa tjänster beror på att vissa betydande projekt 
nu är över, till exempel projekten på Örö och Skans-
landet. Inom projektverksamheten minskade behovet 
av externa tjänster med 1,43 miljoner euro.

Under verksamhetsåret minskade antalet årsverken 
till 530. Motsvarande antal årsverken brutto var 548 år 
2016 (se kapitel 5.1, Utvecklingen av antalet anställda, 
samt noterna 7.4.3).

Tillgången till projektfinansiering grundar sig starkt 
på internationella, landskapsvisa och lokala partner-
skap. De finansieringsbeslut som gäller Forststyrelsen 
fattas oftast på landskapsplanet och projekten verk-
ställer både lokala mål, särskilt sådana som ställts 
upp i landskapsprogrammen, och mål som ställts upp 
för Forststyrelsen i resultatavtalet. Projekten integre-
rar Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 
med omvärlden och de har också betydande syssel-
sättande effekter och effekter som aktiverar de loka-
la ekonomierna. Projektfinansieringens andel av den 
totala finansieringen för verksamhetsåret och av de 
motsvarande totala utgifterna ökade med 15 procent 
och uppgick till 9,04 miljoner euro (10 %, 6,50 mn 
euro). Projektfinansieringen ökade mest när det gäller 
EU-strukturfonderna och Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling – sammanlagt 1,72 miljoner 
euro. 
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Fördelningen av de offentliga förvaltningsuppgifternas verksamhetskostnader enligt finan-
sieringskälla 2016–2017 

Fördelningen av verksamhetskostnaderna för enheten Offentliga förvaltningsuppgifter en-
ligt utgiftsslag 2016–2017

Totala utgifter per finansieringskälla 
1 000 euro

2017 
Totalt

2016  
Totalt

Förändring, 
euro

Förändring, 
%

Utgifter för avgiftsbelagd verksamhet 11 341  10 216   1 125 11 %

Finansiering av affärsverksamhet för kundserviceuppgifter 0  20   -20 -100 %

JSM mom 30.64.50 6 968  6 374   594 9 %

MM mom 35.10.52 33 751  37 898   -4 147 -11 %

MM, skydd av hav 35.10.22 104  103   1 1 %

MM, förvärv av naturskyddsområden mom 35.10.63 230  1 729   -1 499 -87 %

EU:s strukturfonder 1 405  416   988 237 %

EU:s Life-fonder 1 244  1 156   88 8 %

Övrig EU-finansiering 35  -     35

JM, arbete med öppna anstalter 826  750   76 10 %

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 1 502  767   735 96 %

ANM, sysselsättnings- utbildnings- och specialåtgärder 469  707   -238 -34 %

ANM, överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte 0  -     0

Övrig extern finansiering 3 563  2 708   855 24 %

Totalt 61 438  62 844   -1 407 -2 %

Utgifter exkl. investeringar i mark  61 230    61 165   65

Totala utgifter per utgiftsslag  
1 000 euro

2017 
Totalt

2016  
Totalt 

Förändring, 
euro

Förändring, 
%

Material och förnödenheter  3 224    3 338   -114 -3 %

Löneutgifter  25 080    26 024   -944 -4 %

Resor och andra personalutgifter  3 216    3 298   -82 -2 %

ICT-kostnader  2 718    2 291   427 19 %

Hyror och andra lokalutgifter  6 432    5 454   978 18 %

Utgifter för fordon samt andra maskiner och anordningar  2 218    2 260   -42 -2 %

Externa tjänster  4 481    5 819   -1 338 -23 %

Övriga köpta tjänster  1 346    1 145   201 18 %

Övriga kostnader  9 864    9 116   748 8 %

Övriga investeringar  2 650    2 420   230 10 %

Investeringar i mark  208    1 679   -1 471 -88 %

Totalt  61 438    62 844   -1 406 -2 %

Utgifter exkl. investeringar i mark  61 230    61 165   65

Följande tabell visar hur den finansiering som grundar 
sig på resultatavtalet och dess bilaga och den finansie-
ring som härrör från andra finansieringskällor fördelar 
sig enligt uppgifterna och källorna. I de gemensam-
ma utgifterna ingår bland annat administrationsutgif-
ter och utgifter för internationella uppgifter. När det 
gäller år 2016 ingår även merparten av koncerndebi-

teringarna. Jakt- och fiskeärenden omfattar finansie-
ringen och verksamhetsutgifterna för ansvarsområdet 
Jakt- och fisketjänster. De "övriga finansieringskällor-
na" för Jakt- och fisketjänsterna består främst av till-
ståndsinkomster. I de övriga finansieringskällorna för 
ansvarsområdet Naturtjänster har projektfinansiering-
en en betydande andel. 
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Bruttoutgifter för enheten Offentliga förvaltningsuppgifter per uppgift och finansieringskälla 
2016–2017

Tabellen nedan är en kalkyl över den kumulativa 
användningen per uppgift av jord- och skogsbruks-
ministeriets treåriga reservationsanslag (moment 
30.64.50). De bruttoutgifter som betalades med jord- 
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Användningen av jord- och skogsbruksministeriets anslag för enheten Offentliga förvalt-
ningsuppgifter (moment 30.64.50) per uppgift år 2017

4.2 PRODUKTIVITET
Följande mål har ställts upp för enheten Offentliga 
förvaltningsuppgifter i statsrådets ägarpolitiska rikt-
linjer för Forststyrelsen: Naturtjänsterna (Forststyrel-
sens offentliga förvaltningsuppgifter) förbättrar pro-
duktiviteten och ökar effekterna av verksamheten. 
Målen för utvecklingen hos den totala produktivite-
ten har inkluderats i det reviderade resultatavtalet. 
För år 2017 gällde inga direkta mål för kostnadseffek-
tiviteten. Resultatavtalet och den årliga resultatstyr-
ningen som en helhet ställer upp indirekta mål för 
kostnadseffektiviteten, eftersom de ställer upp effekt-
mål, prestationsmål och kvalitetsmål samt fastställer 
de resurser som målen bör uppnås med (VTV 1/2018).

I enlighet med målen har mätning av produktivi-
tetsutvecklingen gjorts till en etablerad del av för-
faringssätten för ledning och belöning. Produktivite-
ten utvärderas med en av Statistikcentralen utvecklad 
input-output-metod där man jämför produktiviteten 
under verksamhetsåret med produktiviteten under fö-
regående år. Inom den övriga statsförvaltningen har 
man till stor del redan upphört med att tillämpa indi-
katorer som mäter den offentliga sektorns produktivi-
tet. Till skillnad från beräkningsmodellen har den to-
tala insatsen inte deflaterats vid beräkningen av den 
totala produktiviteten för Forststyrelsens Offentliga 
förvaltningsuppgifter.

Finansieringskällor och uppgifter  
1 000 euro

JSM mom 
30.64.50

MM mom 35.10.52
inkl. havsskydd

Övriga 
finansierings- 

källor

Utgifter  
totalt  
2017

Utgifter  
totalt  
2016

Föränd- 
ring, 
euro

Föränd- 
ring,

%

Gemensamma utgifter 281 2 545 689 3 515 9 845 -6 330 -64 %

Naturskydd 29 8 250 3 146 11 425 10 716 709 7 %

Rekreationsbruk 4 691 17 034 8 967 30 692 29 843 849 3 %

Förvaltning av områden 63 6 001 1 057 7 121 5 039 2 082 41 %

Jakt- och fiskeärenden 1 689 25 6 757 8 470 7 191 1 279 18 %

Fröförs. och konstr. för stockflottn. 215 0 0 215 211 4 2 %

Utgifter totalt 2017 6 968 33 854 20 616 61 438 62 844 -1 407

Utgifter totalt 2016 6 374 38 001 18 469

Förändring, euro 594 -4 146 2 146

Förändring, % 9 % -11 % 12 %

Användning av JSM-anslag (mom 30.64.50) 
per uppgift 1 000 euro

Anslag 
2017

Överföring
från 2016

Brutto-
inkomster 

2017

Disponi-belt
totalt 
2017

Brutto-
utgifter 

2017

Överförs 
till 

2018

1. Gemensamma utgifter 318

984

688 400 288
2. Statens strövområden, ödemarksområden, 
rekreationsskogar, övriga rekreationsområden, 
det övriga nätverket av friluftsleder

3506 15 4894 4 783 110

3. Jakt- och fiskeövervakning

1690

7 1286 1 377 -91

4. Projekt i anslutning till vilthushållning 0 3 -3

5. Projekt i anslutning till fiskerihushållning 114 119 -5
6. Skyldigheter i anslutning till  
stockflottning i Ijo älv och Hossajoki 41 70 -29

7. Fröförsörjning i Norra Finland 803 300 215 85

Totalt 5 514 984 824 7 322 6 967 355

och skogsbruksministeriets anslag uppgick till sam-
manlagt 6,96 miljoner euro (2016: 6,37 mn euro). Av 
de anslag som var disponibla år 2017 överfördes 
sammanlagt 0,35 miljoner euro till år 2018. 
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År 2017 gjorde Statens revisionsverk inom ramen 
för sin revisionsplan en utredning om Forststyrel-
sens hushållning med statens mark- och vattene-
gendom (hela utredningen på finska: https://www.
vtv.fi/files/5982/1_2018_Metsahallituksen_toimin-
ta_valtion_maa-_ja_vesiomaisuuden_hallinnassa.
pdf, sammanfattning på svenska: https://www.vtv.
fi/files/5983/1_2018_Forststyrelsens_hushallning_
med_statens_mark-_och_vattenegendom.pdf). Enligt  
revisionen har Forststyrelsens Offentliga förvalt-
ningsuppgifter goda förutsättningar för att sköta de 
offentliga förvaltningsuppgifterna på ett kostnadsef-
fektivt sätt. Man har strävat efter att på många sätt 
främja kostnadseffektiviteten hos de offentliga för-
valtningsuppgifterna. Ett sätt att förbättra produkti-
viteten har också varit att ansöka om projektfinansie-
ring som komplettering till budgetfinansieringen. De 
årligen växlande volymerna hos den externa finan-
sieringen formar såväl målen och prestationerna som 
resurserna. Kostnadseffektiviteten leds målmedvetet 
och dess utveckling följs upp. I sin rapport fastslår 

VTV att det inte går att dra några slutsatser om kost-
nadseffektivitetens utveckling genom att analysera 
totalproduktivitetsindexet eftersom det finns stora 
skillnader mellan verksamhetsåren i fråga om de of-
fentliga förvaltningsuppgifterna. Kostnadseffektivite-
ten för kvantitativa prestationer beror också på exter-
na faktorer, vilket innebär att kostnadseffektiviteten 
kan ändras utan att det skett någon ändring i insat-
sen. Därför borde uppmärksamheten fästas vid verk-
samhetens effekter. Det finns emellertid ingen indika-
tor som ersätter totalproduktivitetsindexet. 

I beräkningen av den totala produktiviteten anges pro-
duktiviteten som ett relationstal (arbetsproduktivitet, 
totalproduktivitet) mellan utfallet av produktiviteten 
hos slutprestationerna (produktion) i tabellen nedan 
och antalet årsverken (arbetsinsats) som använts för 
att producera dem och kostnaderna i affärsbokföring-
ens resultaträkning (total insats). Relationstalet 100 
betyder att insatserna, produktionen och produktivi-
teten har utfallit på samma nivå som föregående år.

Slutprestationer som beskriver produktiviteten i totalproduktivitetsberäkningen för enheten 
Offentliga förvaltningsuppgifter 2016–2017

Slutprestationer som tillämpats vid beräkningen av produktivitetsindexet
Slutprestationer per process Indikator
Förvaltning av områden
Skötsel- och användningsplaner i Natura-områden Antal Natura-områden för vilka en skötsel- och användningsplan har färdigställts
Inrättande av naturskyddsområden Antal färdigställda (prel.) skyddade fastigheter

Påverkan på markanvändning Antal utlåtanden i dokumenthanteringssystemet (från 2015 inga höranden av grannarna)

Avgiftsbelagda användarrättigheter Antalet nya/uppdaterade avtal i Vuokra

Terrängtrafiktillstånd Spårtillstånd och tillstånd utanför spåren st.
Antal statusbedömningar av Natura-områden Antal Natura-områden för vilka en statusbedömning är klar

Naturskydd
Inventeringar på markområden Inventerade hektar på markområden

Restaurering och vård Restaurerade och vårdade hektar

Inventering av artförekomst Kontrollerade förekomster, st.
Serviceböcker för objekt som hör till den strate-
giska kulturhistoriska fastighetsförmögenheten

 
Antal färdigställda serviceböcker

Rekreationsbruk
Underhåll av webbplatsen Utinaturen.fi Nedladdningar av sidorna

Avgiftsfri guidning Antal besökare på naturum och andra kundserviceställen

Underhåll av serviceutrustningen
Antal byggnader och konstruktioner som Naturtjänsterrna hanterar i datasystemet 
Reiska Siffran för föregående år tas direkt från tillämpningen. Därefter avdras 
objekt som byggs under året och objekt som övertagits av Naturtjänsterna.

Avgiftsbelagd guidning (guidade personer) Antal guidade personer
Avgiftsbelagd hyrning av lokaler Hyresinkomster 1 000 €

Jakt- och fiskeärenden
Jakt- och fiskeövervakning Antal kundkontakter

Statens fiskevårdsavgift Antalet personer som betalat fiskevårdsavgiften för ett år 
Jakt och fiske (antal fisketillstånd) Antal fisketillstånd

Övriga uppgifter
Fröförsörjning (sålda kg) Sålda kg frön



74

OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER - SÄRSKILT BOKSLUT

Att arbetsproduktiviteten ökade berodde på att pro-
duktionen, dvs. prestationerna ökade med 4,64 pro-
centenheter samtidigt som den arbetsinsats (åv) som 
behövdes för att producera prestationerna minskade 
med 4,34 procentenheter och stannade på 96,37. På 
samma gång var kostnadsstrukturen i produktionen 
och arbetsinsatsen, den totala insatsen, 0,91 procent-
enheter lägre än år 2016. 

Utfallet av det icke deflaterade totalproduktivitetsindexet för enheten Offentliga förvalt-
ningsuppgifter 2016–2017 samt motsvarande utfall för 2015–2016 samt 2014–2015

Utfallsindex för produktionen och insatserna för enheten Offentliga förvaltningsuppgifter, 
arbetets produktivitet samt den icke deflaterade totalproduktiviteten 2016–2017 samt 
motsvarande utfall för 2015–2016 samt 2014–2015

4.3 LÖNSAMHET
Lönsamheten och utfallet av kostnadsmotsvarighe-
ten för den avgiftsbelagda verksamheten hos enhe-
ten Offentliga förvaltningsuppgifter 2015–2017

Under år 2018 inleder OFU ett arbete med att utveck-
la en indikator för beräkningen av produktiviteten. I 
utvecklingsarbetet tar man fasta på de observationer 
som VTV lade fram i sin rapport.

Utfall  
2016-2017

Utfall  
2015-2016

Utfall  
2014-2015

Index för den totala produktiviteten 105,61 115,52 102,39

Avgiftsbelagd verksamhet
2017 
Utfall

2016 
Utfall

2015 
Utfall

Offentligrättsliga prestationer

Kostnadsmotsvarigheten hos offentligrättsliga prestationer enligt JSM:s 
betalningsförordning 1592/2015 (%) 80 % 84 % 91 %

Kostnadsmotsvarigheten hos offentligrättsliga prestationer enligt MM:s 
betalningsförordning 1517/2015, (%) 74 % 283 % 44 %

Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Kostnadsmotsvarigheten hos prestationer som prissatts på företagsekonomiska grunder 
enligt JSM:s betalningsförordning 1592/2015 (%) 121 % 97 % 118 %

Kostnadsmotsvarigheten hos prestationer som prissatts på företagsekonomiska grunder 
enligt MM:s betalningsförordning 1517/2015 (%) 149 % 154 % 123 %

Prestationer som grundar sig på speciallagstiftning

Kostnadsmotsvarighet hos prestationer som grundar sig på JSM:s speciallagstiftning (%) 153 % 444 % 153 %

Kostnadsmotsvarighet hos prestationer som grundar sig på MM:s speciallagstiftning (%) 276 % 103 % 440 %

Index 2016–2017 2015–2016 2014–2015 

Produktion 104,64 117,36 93,86

Arbetsinsats  96,37 100,71 83,41

Total insats 99,09 101,59 91,67

Arbetsproduktivitet 108,58 116,53 112,53

Total produktivitet 105,61 115,52 102,39



75

OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER - SÄRSKILT BOKSLUT

Kostnadsmotsvarigheten för den inkomstfinansierade 
avgiftsbelagda serviceverksamheten vid Forststyrel-
sens Offentliga förvaltningsuppgifter beräknas enligt 
Statskontorets modell. År 2017 var den sammanräk-
nade kostnadsmotsvarigheten för den avgiftsbelag-
da serviceverksamheten för samtliga prestationer 
118 procent (2016: 115 %). Ökningen i den totala om-
sättningen (0,07 miljoner euro, +1 %) parallellt med 
minskningen i kostnaderna för att producera presta-
tionerna (-0,17 miljoner euro, - 2 %) bidrog till den för-
bättrade kostnadsmotsvarigheten. 

Om prissättningen av de offentliga förvaltningsupp-
gifternas avgiftsbelagda prestationer bestäms i lagen 
och förordningen om grunderna för avgifter till staten 
samt i de förordningar som utfärdats särskilt för Forst-
styrelsen, i miljöministeriets förordning om avgifter 
för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrel-
sens offentliga förvaltningsuppgifter 1571/2015 samt 
jord- och skogsbruksministeriets förordning om av-
gifter för vissa prestationer som hänför sig till Forst-
styrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 1592/2015. 
Enligt det som bestämts i förordningarna uppdelas 
prissättningen av prestationerna på offentligrättsliga 
prestationer som bestäms enligt självkostnadsvärdet, 
offentligrättsliga prestationer vars avgift är lägre än 
självkostnadsvärdet samt prestationer som prissätts 
på företagsekonomiska grunder och övriga avgiftsbe-
lagda prestationer.

Kostnadsmotsvarigheten försämrades för alla offent-
ligrättsliga prestationer jämfört med föregående år. 
När det gäller prestationer inom jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde låg både om-
sättningen och kostnaderna nästan på samma nivå 
som år 2016. Inom miljöministeriets förvaltningsom-
råde var de offentligrättsliga prestationernas andel 
av de offentligrättsliga prestationernas totalintäk-
ter 0,19 miljoner euro, dvs. 6 procent (2016: 6 %), då 
motsvarande andel av kostnaderna var 0,14 miljoner 
euro, dvs. 4 procent (2016: 2 %). Ökningen i kostnader-

na berodde främst på kostnaderna för datasystemen 
i anslutning till nätbutiken för spårtillstånd och de 
personarbetsinsatser som behövdes för utvecklings-
arbetet.

Om man ser till samtliga företagsekonomiska presta-
tioner var kostnadsmotsvarigheten 138 procent, då 
den året innan var 129 procent. Jämfört med år 2016 
ökade omsättningen för prestationerna både på mil-
jöministeriets och på jord- och skogsbruksministeri-
ets förvaltningsområde med sammanlagt 0,36 miljo-
ner euro (+5 %), och kostnaderna för dem minskade 
med 0,15 miljoner euro (-3 %).

Under verksamhetsåret 2017 ökade den inkvarterings-
verksamhet och övriga uthyrning som faller inom mil-
jöministeriets förvaltningsområde liksom också om-
sättningen från produkterna för naturguidning och 
-rådgivning. För nämnda prestationer ökade omsätt-
ningen med sammanlagt 0,21 miljoner euro, dvs.
8 procent. Ökningen inom hyresverksamheten berod-
de särskilt på att verksamheten etablerades vid nya 
utflyktsmål och att hyresavtalen för objekt som över-
gick i Forststyrelsens besittning, som Örö, Skanslan-
det och Raseborg, sågs över.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltnings-
område ökade omsättningen för de företagsekono-
miska prestationerna med 0,05 miljoner euro jämfört 
med året innan. Samtidigt minskade kostnaderna med 
0,47 miljoner euro. Förändringarna i omsättningen var 
olika stora för olika prestationer, men omsättningen 
ökade mest inom försäljningen av fisketillstånd och 
sjönk mest inom fröförsäljningen, 0,08 miljoner euro.

Omsättningen för de offentliga förvaltningsuppgifter-
nas avgiftsbelagda prestationer per bransch presente-
ras i kapitel 7.4.1. Principerna för kostnadsberäkningen 
och kostnadsmotsvarighetskalkyler presenteras i siff-
ror i kapitel 7.4.6.
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5 Hantering och utveckling  
 av mänskliga resurser
5.1 UTVECKLINGEN AV ANTALET ANSTÄLLDA
I de offentliga förvaltningsuppgifterna minskade an-
talet årsverken både beträffande fast anställda och 
visstidsanställda. Bruttoarbetsinsatsen var 530 års-
verken, då siffran för 2016 var 548. I slutet av år 2017 
uppgick den effektiva arbetskraftsinsatsen till 398 
fast anställda, och antalet årsverken var sammanlagt 
505. Inom ansvarsområdet Jakt- och fisketjänster öka-

de antalet årsverken med 12 jämfört med året innan. 
På motsvarande sätt minskade antalet årsverken hos 
ansvarsområdet Naturtjänster med 31. Den fast an-
ställda personalens medelålder var 49 år. Den betal-
da lönesumman uppgick till 20,9 miljoner euro, vilket 
är ungefär 1 miljon mindre än föregående år.

Ett arbete med att utarbeta en heltäckande personalplan påbörjades och kommer att färdigställas i början av år 2018. 

5.2 ARBETSHÄLSA

UTVECKLINGEN AV ANTALET ANSTÄLLDA 2014–2017

UTVECKLING AV ARBETSHÄLSAN 2014–2017

Mål 2014 2015 2016 2017

Antal anställda 31.12.
fast anställda  415    404    408    398   

visstidsanställda  190    88    122    103   

Årsverken
fast anställda  373    371    374    371   

visstidsanställda  251    150    150    134   

Personalens medelålder
fast anställda  49    49    49    49   

visstidsanställda  35    37    37    37   

Utbildningsnivåindex fast anställda 31.12.  6,50    6,62    6,76    6,63   

Lönesumma, miljoner euro utan lönebikostnader  24,7    21,1    22,1    20,9   

Mål 2014 2015 2016 2017

Omsättning, frånträde, fast anställda (%)  3,4    1,4    2,9    5,5   

Omsättning, tillträde, fast anställda (%)  3,5    3,5    3,1    2,0   

Invalidpensionerade (st.)  1    2   

Antal olycksfall  36    29    15    15   

Frånvaro p.g.a. olycksfall i arbetet (dagar/åv)  0,3    0,2    0,3    0,1   
Arbetsnöjdhet och utveckling av det mänskliga kapitalet 
(personalenkät)

chefsarbete (skala 1–5)  4,0    4,0    3,9    3,9   

kompetensutveckling och förnyelse (skala 1–5)  3,9    3,7   

mental vakenhet (skala 1–5)  3,9    3,9   
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Den interna informationsgången, centralenhetens 
"image", utvecklingen av chefsarbetet, brådska, viss-
tidsanställningar, umgänget med andra resultatområ-
den och effektivare användning av datasystemen var 
enligt personalenkäten 2016 de punkter som mest 
behöver förbättras. Personalenkätens känsloindikator, 
det vill säga den mentala vakenheten och hur de an-
ställda upplevde sitt arbete – energin, entusiasmen 
och arbetets betydelse – fick ett sämre resultat jämfört 
med tidigare. För att förbättra de punkter personalen 
lyft fram gjorde Forststyrelsen ändringar i verksam-
hetssättet (en organisationsändring) och upprättade 
ett utvecklingsprogram. Både organisationsändringen 
och utvecklingsprogrammet var klara före utgången 
av år 2017. Båda syftar till att uppnå förbättringar i 
de punkter som personalen tog upp i enkäten. Med 
tanke på uppnåendet av målen är det viktigt att både 
organisationsändringen och utvecklingsprogrammet 
förankras i verksamheten. Personaldagar hölls i regi-
onerna och vid centralenheten. En utredning om digi-
tala lärmiljöer startade och delar av den nya lärmiljön 
kan tas i bruk år 2018. Om Uljas-miljön hölls ett flertal 
webbkurser både inom Forststyrelsen och inom den 
övriga miljöförvaltningen.

När det gäller arbetarskyddet har en ny mobilapplika-
tion tagits i bruk för säkerhetsobservationer. Med app-
likationen kan de anställda utnyttja och dela med sig 
av den bästa praxisen över enhetsgränserna. Arbetar-
skyddschefen har fortsatt aktivt gett arbetssäkerhets-

utbildning och utbildning för arbetssäkerhetskort. Ett 
flertal informationstillfällen hölls om arbetarskydd 
och arbetshälsa.

Tillsammans med företagshälsovården genomfördes 
arbetsplatsutredningar i anslutning till arbetarskyd-
det i Lieksa och i Vasa. Regionförvaltningsverket gjor-
de en arbetarskyddsinspektion vid naturumet i Pelto-
la, Kuhmo, och vid verksamhetsstället i Kuusamo. På 
hösten hölls arbetarskyddsval där man valde arbetar-
skyddsfullmäktige för arbetstagarna och tjänstemän-
nen. För arbetstagarna valdes dessutom regionala ar-
betarskyddsombudsmän.

5.4 RESULTATPREMIER
Kriterierna för resultatpremier för år 2017 utökades 
genom styrelsens beslut med två nya för koncernen 
gemensamma indikatorer: Verkställandet av de ge-
mensamma processerna (vikt 10 %) och Forststyrel-
sens namn (5 %). De övriga faktorerna väger nu enligt 
följande: Forststyrelsekoncernens resultat 25 procent 
(tidigare 20 %), den egna enhetens resultat (= total-
produktivitet) 25 procent (40 %), kundnöjdheten 20 
procent (25 %), och bilden i offentligheten 15 procent 
(15 %). Bortsett från kundnöjdhetsindikatorn är indi-
katorerna för Naturtjänster respektive Jakt- och fis-
ketjänster identiska. I bokslutet för år 2017 ingår en 
reservation på 0,455 miljoner euro för betalning av 
resultatpremier år 2018.
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6 Bokslutsanalys (affärsbokföringen)

Den särskilda bokföringen och det särskilda bokslutet 
för Forststyrelsens enhet Offentliga förvaltningstjäns-
ter för år 2017 har upprättats i enlighet med lagen om 
Forststyrelsen (234/2016) och statsrådets förordning 
(1368/2016). Affärsbokföringen för Forststyrelsens en-
het Offentliga förvaltningsuppgifter (OFU), den tillhö-
rande resultaträkningen, balansräkningen och noterna 
samt bokslutsanalysen som beskriver dem har upprät-
tats prestationsenligt enligt affärsverkets bokslutsmo-
dell för hela verksamhetsåret 2017. Av bokningsteknis-
ka orsaker i anslutning till affärbokföringen uppvisar 
räkenskapsperiodens resultat före bokslutsdispositio-
ner ett underskott, då avskrivningar och förändringen 
i Norra Finlands frölager inte borde täckas med den 
årliga budgetfinansieringen, utan de har redan täckts 
med användningen av medel ur budgetfinansiering-
en vid tidpunkten för anskaffningen. I resultaträkning-
en har överföringen av räkenskapsperiodens resultat 
till övrigt eget kapital redovisats som en egen post. 
Överföringen grundar sig på 5 § i statsrådets förord-
ning 1368/2016. De offentliga förvaltningsuppgifterna 
har inte som mål att producera vinst, utan resultatets 
värde mäts som verksamhetens samhälleliga effekter.
 
Underskottet i affärsbokföringens resultaträkning före 
bokslutsdispositioner uppgick till 2,11 miljoner euro. 
Underskottet berodde i huvudsak på räkenskapsperi-
odens avskrivningar (1,811 miljoner euro), förändring-
en i säkerhetsupplaget inom fröförsörjningen i Norra 
Finland (0,16 miljoner euro) samt nedskrivningen av 
aktierna i fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Järvilu-
onnonkeskus (0,97 miljoner euro).

Investeringar som gjordes under räkenskapsperioden 
i pågående byggprojekt, byggnader och konstruktio-
ner samt maskiner och materiel, liksom avskrivning-
arna på dessa (2,19 M€), har bokförts som minskning 
eller korrigering i anskaffningsutgiften. I resultaträk-
ningen för affärsbokningen för de offentliga förvalt-
ningsuppgifterna presenteras den finansiering som 
erhållits via statens budget samt de övriga rörelsein-
täkterna prestationsbaserat som en intäktspost så att 
de motsvarar de utgifter som bokförts för räkenskaps-
perioden (exkl. avskrivningar och förändring i lager, 
resultatet från den avgiftsbelagda verksamheten och 
nedskrivningen på aktierna), rättelser av utgifter samt 
delvis anskaffningsutgifter för förslitning underkasta-
de anläggningstillgångar. På det här sättet är konti-

nuiteten i det egna kapitalet förenligt med affärsver-
kets bokslut. 

Räkenskapsperiodens omsättning per bransch och 
övriga rörelsekostnader visas i not 7.4.1, Noter som 
kompletterar resultaträkningen. Omsättningen och 
de övriga rörelseintäkterna ökade med sammanlagt 
0,65 miljoner euro (4,60 %) jämfört med föregående 
år. Ökningen härrör främst från ökningen i fisketill-
stånd som prissatts på företagsekonomiska grunder, 
inkvarteringsverksamheten och uthyrningen av an-
dra lokaler samt försäljningen av gruvdistriktsavgif-
ter och från en försäkringsersättning. En upplösning 
av oklara fordringar på 0,19 miljoner euro minskar 
omsättningen och kundfordringarna. Förändringen i 
omsättningen och lönsamheten beskrivs närmare i 
kapitel 4.3 Lönsamhet och de övriga intäkterna per 
finansieringskälla i kapitel 7.4.5.

Finansieringen ur statsbudgeten för övrig verksam-
het sjönk med 2,32 miljoner euro (5,05 %). Föränd-
ringarna i finansieringen ur statsbudgeten för övrig 
verksamhet varierade beroende på finansieringskäl-
lan. Finansieringen under miljöministeriets moment 
35.10.52 minskade främst på grund av det lägre värdet 
på det reserveringsanslag som överfördes från före-
gående år, 1,84 miljoner euro, då motsvarande siffra 
för år 2016 var 4,04 miljoner euro. På motsvarande 
sätt ökade de särskilda anslagen ur statsbudgeten 
bland annat från miljöministeriet och arbets- och nä-
ringsministeriet med sammanlagt 2,25 miljoner euro. 
I förändringen i frölagret ingår en minskning på 0,08 
miljoner euro för inkuranta produkter.

Kostnaderna i affärsbokföringen för räkenskapsperio-
den 2017 (sammanlagt 60,55 mn euro) var 0,55 miljo-
ner euro lägre (0,91 %) än året innan. Att kostnaderna 
minskade berodde i huvud sak på minskningar i an-
skaffningen av material och tjänster och i personal-
kostnaderna. Att andelen köpta externa tjänster, som 
ingår i anskaffningen av material och tjänster, mins-
kade berodde i huvudsak på förändringar i projekt-
verksamheten, då till exempel projekten på Öro och 
Skanslandet avslutades år 2016. En annan betydande 
orsak till minskningen var att bokföringssättet ändra-
des så att externa tjänster för 1,3 miljoner euro bok-
fördes bland övriga rörelsekostnader, då motsvarande 
siffra för år 2016 var 1,11 miljoner euro. Rörelsekost-
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naderna ökade med 2,01 miljoner euro jämfört med 
föregående år. Ökningen var som störst hos de fastig-
hetsrelaterade avgifter som betalades med miljömi-
nisteriets särskilda anslag, 0,69 miljoner euro, samt 
hos de datasystemkostnader som i huvudsak betala-
des med projektfinansiering, 0,49 miljoner euro, och 
affärsverkets interna debiteringar, 1,00 miljoner euro.

6.1 ANVÄNDNINGEN AV ANSLAG  
UR STATSBUDGETEN
Anslagen ur statsbudgeten (43,67 mn euro) har specif-
icerats i noterna till resultaträkningen i punkt 7.4.1. Fi-
nansieringen användes för utförandet av de uppgifter 
som fastställts i resultatavtalet med de styrande minis-
terierna och för utgifterna i anslutning till uppgifterna. 
Förutom basfinansieringen i statsbudgeten (momen-
ten 30.64.50 JSM och 35.10.52 MM) erhölls projektfi-
nansiering och annan kompletterande finansiering. 

Inrättandet av Hossa nationalpark 0,97 miljoner euro, 
bedömningar av Natura-områdenas status (NATA) 
0,70 miljoner euro, fastighetsbildning och råmarke-
ring 3,41 miljoner euro, övertagande av slottsruiner 
och fästningar 0,63 miljoner euro samt utveckling 
av datasystem för serviceutrustningen 0,56 miljoner 
euro var de största utgifterna som man hade avtalas 
om med miljöministeriet i resultatavtalet och som in-
gick i moment 35.10.52 

Projektfinansieringen och den övriga kompletterande 
finansieringen inom miljöministeriets förvaltnings-
område riktades i huvudsak till utvecklingen av da-
tasystemet ULJAS som en helhet, inventeringar av 
undervattensnaturen i Östersjön samt ekologiska be-
slutsanalyser som stöd för det samhälleliga besluts-
fattandet (MetZo II-projektet). Dessutom användes 
finansiering för att främja det internationella samar-
betet med Estland och Lettland, verkställa våtmark-
skonventionen Ramsar och medverka i samarbetet 
kring den boreala Natura 2000-processen.

Projektfinansieringen och den övriga kompletterande 
finansieringen inom jord- och skogsbruksministeri-
ets förvaltningsområde riktades främst till utgifterna 
för att samla in fiskevårdsavgifter, 0,56 miljoner euro, 
vården av skogsrensbeståndet, 0,08 miljoner euro och 
utvecklingen av snöskotersporten, 0,07 miljoner euro.

Med finansieringen ur justitieministeriets huvudtitel, 
0,79 miljoner euro, betalades utgifter för att syssel-
sätta fångar vid öppna anstalter. 

Finansieringen från arbets- och näringsministeriets 
förvaltningsområde uppgick till 2,37 miljoner euro. Fi-
nansieringen utgjordes i huvudsak av behovsprövade 
sysselsättningsanslag för Kajanaland, nordöstra Öst-
erbotten och Lappland.

6.2 ÖVRIG ANVÄNDNING AV ANSLAG
Den övriga finansieringen som inte ingått i statsbud-
geten består av inkomstfinansieringen från den av 
giftsbelagda verksamheten, projektfinansiering samt 
annan kompletterande finansiering, bland annat för-
säljning av anläggningstillgångar.

Intäktsfinansieringen från den avgiftsbelagda verk-
samheten används för utgifterna som orsakats av 
tillhandahållandet av avgiftsbelagda tjänster samt 
enligt riksdagens beslut för andra utgifter i anslut-
ning till de offentliga förvaltningsuppgifternas övriga 
utgifter inom miljöministeriets och jord- och skogs-
bruksministeriets förvaltningsområde.

Inkomsterna från försäljningen inom fröförsörjningen 
i Norra Finland, 0,80 miljoner euro, används för utgif-
terna för fröförsörjningen och för utförandet av upp-
gifter som avtalats om med jord- och skogsbruksmi-
nisteriet. Det här har tagits i beaktande i beräkningen 
av momentet i fråga. 

Inkomsterna på 0,88 miljoner euro från försäljningen 
av massaved och energived från restaurerade skydds-
områden användes bland annat för självfinansierings-
andelen i EU:s LIFE-projekt. 

Av den övriga finansieringen som inte härrörde från 
statsbudgeten användes 4,15 miljoner euro för ge-
nomförandet av projekt. Denna finansiering består 
främst av EU-finansiering samt andelar från kom-
muner och företag till projektens självfinansiering. 
LIFE-, Interreg-, EJFLU- och EHFF-finansierade projekt 
var de största projekten beträffande både beloppen 
och verksamhetens omfattning. I de LIFE-projekt som 
startade år 2017 flyttades bland annat 13 skogsrenar 
som nya stamindivider till inhägnader för tillvänjning 
och startades planeringen av restaureringsåtgärder 
som syftar till att trygga myrar, bäckar och fågelvatten. 
Inom ramen för Interreg-projekten gjordes bland an-
nat historiska utflyktsmål mer kända och tjänsterna 
för besökare förbättrades vid dem. Projekt som finan-
sierades med medel ur Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden startades bland annat på Röyttä, i södra 
Konnevesi, Hossa och Syöte. 
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7 Bokslutskalkyler och noter
7.1 RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING, OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER, euro

 

Offentliga  
förvaltningsuppgifter 

1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016

OMSÄTTNING 11 406 201,78 11 326 871,36

Övriga rörelseintäkter 3 454 627,54 2 880 425,62

Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet 43 678 785,51 46 001 997,82

Material och tjänster

Material, tillbehör och varor

Inköp under räkenskapsperioden 3 224 349,76 3 337 821,84

Lagerförändring 161 951,32 169 460,32

Externa tjänster 4 481 137,44 5 819 130,19

Material och tjänster totalt 7 867 438,52 9 326 412,35

Personalkostnader

Löner och arvoden 20 897 986,14 21 454 771,31

Lönebikostnader

Pensionskostnader 3 426 907,76 3 588 144,29

Övriga lönebikostnader 755 217,52 981 321,35

Personalkostnader totalt 25 080 111,42 26 024 236,95

Avskrivningar och nedskrivningar

Planenliga avskrivningar 1 811 143,44 1 978 432,25

Övriga rörelsekostnader 25 797 141,67 23 785 389,22

RÖRELSERESULTAT -2 016 220,22 -905 175,97

Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter från övriga investeringar bland best. akt. 563,42 81,10

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 3 741,98 2 422,96

Nedskrivning av invest. bland best. akt. 97 611,43 0,00

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 4 321,28 7 823,56

Finansiella intäkter och kostnader totalt -97 627,31 -5 319,50

VINST FÖRE FINANSIERING UR STATSBUDGETEN  
FÖR ÖVRIG VERKSAMHET -2 113 847,53 -910 495,47

Överföring av enhetens resultat för räkenskapsperioden till fö-
rändring i övrigt eget kapital 2 113 847,53 0,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 0,00 -910 495,47
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7.2 BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING, OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER, euro

 

Offentliga förvaltning-
suppgifter 

31.12.2017 31.12.2016

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 198 049,28 354 387,94

Övriga immateriella tillgångar 2 764,19 0,00

Immateriella tillgångar totalt 200 813,47 354 387,94

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden 963 239 156,86 941 609 632,93

Vägar 170 933,19 211 732,86

Byggnader och konstruktioner 19 406 670,47 19 971 618,82

Maskiner och materiel 108 528,69 155 679,32

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 85 053,12 32 041,92

Materiella tillgångar totalt 983 010 342,33 961 980 705,85

Placeringar

Andelar i dotterbolag inom samma affärsverkskoncern 12 267 500,00 12 365 111,43

Övriga aktier och andelar 737 704,68 737 704,68

Övriga fordringar 1 800,00 1 800,00

Placeringar totalt 13 007 004,68 13 104 616,11

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 996 218 160,48 975 439 709,90

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Färdiga produkter 1 614 356,78 1 776 308,10

Omsättningstillgångar totalt 1 614 356,78 1 776 308,10

Fordringar

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 2 369 964,32 1 716 113,79

Fordringar på affärsverkets affärsverksamhet 15 654,43 245 753,25

Fordringar på dotterbolag inom samma affärsverk 177 996,87 141 049,26

Övriga fordringar 15 713,81 8 654,83

Resultatregleringar 4 293 361,45 2 337 782,44

Kortfristiga fordringar totalt 6 872 690,88 4 449 353,57

Pengar och banktillgodohavanden 8 064 472,57 7 763 275,80

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 16 551 520,23 13 988 937,47

AKTIVA TOTALT 1 012 769 680,71 989 428 647,37
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BALANSRÄKNING, OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER, euro

 

Offentliga förvaltning-
suppgifter 

31.12.2017 31.12.2016

PASSIVA

EGET KAPITAL

Övrigt eget kapital 998 351 396,94 977 009 010,43

Resultat från tidigare räkenskapsper. 0,00
Överföring av enhetens resultat för räkenskapsperioden  
till förändring i övrigt eget kapital -2 113 847,53 0,00

Räkenskapsperiodens resultat 0,00 -910 495,47

EGET KAPITAL TOTALT 996 237 549,41 976 098 514,96

FRÄMMANDE KAPITAL

Övriga skulder, räntefria 6 500,00 5 500,00

Kortfristigt

Erhållna förskottsbetalningar 6 693 687,77 4 106 117,35

Leverantörsskulder 2 388 155,18 1 956 201,17

Skulder till affärsverkets affärsverksamhet 649 575,58 67 651,67

Skulder till dotterbolag inom

samma affärsverkskoncern 167 987,46 114 681,56

Övriga skulder (inkl. räntebär.) 600 342,95 689 740,80

Resultatregleringar 6 025 882,36 6 390 239,86

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 16 532 131,30 13 330 132,41

PASSIVA TOTALT 1 012 769 680,71 989 428 647,37
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7.3 FINANSIERINGSKALKYL

FINANSIERINGSKALKYL, OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER, euro

 

Offentliga  
förvaltningsuppgifter 

1.1.–31.12.2017 15.4.–31.12.2016

KASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN

Betalningar från försäljning 10 945 502,46 2 410 457,69

Betalningar från övriga rörelseintäkter 603 776,29 1 912 475,83

Betalningar för rörelsekostnader -55 378 673,24 -45 106 624,80

Kassaflöde från affärsverksamheten före finansiella poster och skatter -43 829 394,49 -40 783 691,28

Betalda räntor och finansiella kostnader -4 321,28 -5 868,60

Erhållna räntor från affärsverksamheten 3 741,98 2 195,13

Erhållen utdelning 563,42 28,00

Statens budgetfinansiering för övrig verksamhet 45 792 633,04 33 846 270,34

Kassaflöde från verksamheten 1 963 222,67 -6 941 066,41

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR

Köp av naturskyddsområden, aktier 162 103,16 158 911,22

Köp av anläggningstillgångar, finansiering från ministerierna -1 111 648,79 -1 946 032,03

Köp av anläggningstillgångar, EU-finansiering

Köp av anläggningstillgångar, annan finansiering -1 078 095,07 -397 249,95

Investeringar i materiella och immateriella tillg. -2 107 641,09 391 187,97

Överlåtelseinkomster från mat. och immat. tillg. 442 572,55

Ägarnas investering i förvärv av naturskyddsområden och aktier -162 103,16 -158 911,22

Erhållen finansiering för byggande av naturrum etc. 2 191 786,50 2 445 106,86

Kassaflöde från investeringar -1 663 025,90 493 012,85

KASSFLÖDE FRÅN FINANSIERINGEN

Långfristiga övriga skulder, räntefria, förändring 1 000,00 380,95

Kassaflöde från finansieringen 1 000,00 380,95

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 301 196,77 -6 447 672,61

Likvida medel 1.1 7 763 275,80 14 210 948,41

Likvida medel 31.12 8 064 472,57 7 763 275,80

Förändring 301 196,77 -6 447 672,61
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7.4 NOTER

7.4.1 Noter till resultaträkningen

Omsättning per bransch 2017 2016

Omsättning i anslutning till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde
Offentligrättsliga prestationer:

jakttillstånd 2 723 413,55 2 722 588,96

fisketillstånd 211 418,48 320 556,61

övriga offentligrättsliga prestationer 396,66 3 861,64

Prestationer som prissatts på företagsekonomiska grunder:

utarrendering av jaktområden 538 337,92 570 144,01

utarrendering av fiskeområden 122 787,75 116 483,91

fisketillstånd 1 083 575,28 935 498,68

fröförsäljning och analyser 801 898,61 890 307,07

långvarig utarrendering och överlåtelse av nyttjanderätt 32 513,47 7 020,64

inkvarteringsverksamhet och övrig uthyrning av lokaler 7 034,89 11 308,83

övriga prestationer som prissatts på företagsekonomiska grunder 13 522,92 9 636,16

Prestationer som grundar sig på speciallagstiftning:

ersättningar för vattenområden (i anslutning till fiske) 154 950,43 275 038,37

Totalt 5 689 849,96 5 862 444,88

Omsättning i anslutning till miljöministeriets verksamhetsområde
Offentligrättsliga prestationer:

spårtillstånd 192 977,98 200 037,82

beslut och tillstånd 2 080,17 1 550,00

Prestationer som prissatts på företagsekonomiska grunder:

långvarig utarrendering och överlåtelse av nyttjanderätt 539 401,03 642 889,84

inkvarteringsverksamhet och övrig uthyrning av lokaler 1 865 658,74 1 743 637,58

försäljning av virke (från restaureringsområden mm.) 880 620,16 900 436,73

produkter inom naturguidning och -rådgivning 995 556,99 900 300,05

böcker och publikationsserie om naturskydd 156 378,59 154 161,09

övriga prestationer som prissatts på företagsekonomiska grunder 877 121,41 672 469,76

Prestationer som grundar sig på speciallagstiftning:

ersättningar för guldvaskning, inmutning 47 426,52 215 264,97

gruvdistriktsavgifter, malmletningsersättningar 159 130,23 33 678,64

Totalt 5 716 351,82 5 464 426,48
Omsättning totalt 11 406 201,78 11 326 871,36

Övriga rörelseintäkter 2017 2016

Vinst från försäljning av anläggningstillgångar 445 640,71 482 358,17

Försäkringsersättningar 362 099,00 17 698,88

Bidrag 2 700,00 0,00

Övriga intäkter 2 612 091,63 2 355 527,41

Övriga intäkter, interna 32 096,20 24 841,16

Totalt 3 454 627,54 2 880 425,62
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Specifikation av personalkostnader 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Löner och arvoden 21 059 171,76 21 102 718,30

Arvoden, till utomstående 47 378,59 108 428,48

Förändring i semesterlönereserv 99 620,56 80 888,86

Resultatbonus och incitament, förändring -308 184,77 162 735,67

StPL-, ArPL-avgifter 3 426 907,76 3 588 144,29

Socialskyddsavgift 755 217,52 981 321,35

PERSONALKOSTNADER TOTALT 25 080 111,42 26 024 236,95

Planenliga avskrivningar 2017 2016

Avskrivning på immateriella rättigheter 156 397,66 156 361,64

Avskrivning på vägar och andra markkonstruktioner 40 799,67 47 276,18

Avskrivning på byggnader och konstruktioner 1 523 978,33 1 597 728,31

Avskrivning på maskiner, anordningar och materiel 89 967,78 177 066,12

Totalt 1 811 143,44 1 978 432,25

Planenliga avskrivningstider

Immateriella rättigheter, övriga långfr. utgifter 4-5 år

Grusområden substansavskrivning

Vägar i huvudsak 25 år

Fiskeribyggnader i huvudsak 10 år

Flottningsbyggnader 25 år

Byggnader 20-40 år

Konstruktioner 4-10 år

Maskiner och materiel 4-8 år

Finansiella intäkter och kostnader 2017 2016

Ränteintäkter 4 305,40 2 504,06

Nedskrivning på placeringar -97 611,43 0,00

Räntekostnader -4 321,28 -7 823,56

Finansiella intäkter och kostnader totalt -97 627,31 -5 319,50
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Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet

Användningen av finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet 2017 2016

Jord- och skogsbruksministeriets huvudtitel

30.64.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter  6 143 347,23   5 439 137,09

Miljöministeriets huvudtitel

35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter  33 184 030,60   37 328 881,49

35.10.63 Förvärv av naturskyddsområden (kostnadernas andel)  25 907,95   37 678,03

Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet tot.  39 353 285,78   42 805 696,61

Övrig finansiering ur statsbudgeten 2017 2016
Justitieministeriets förvaltningsområde  793 466,79   733 218,33

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde  30 528,50   94 766,41

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde  2 379 206,86   1 501 328,40

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde  729 986,90   497 842,84

Miljöministeriets förvaltningsområde  1 448 523,31   1 052 963,20

Övrig finansiering ur statsbudgeten  146 871,00   180 867,41

Eliminering av investeringsbidrag -1 203 083,62   -1 985 731,04

Övrig finansiering ur statsbudgeten totalt  4 325 499,74   2 075 255,55

Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet  43 678 785,51   44 880 952,16
Ingående balans 15.4, genom statsrådets beslut överföring till övrigt 
eget kapital  -     1 121 045,66

Finansiering ur statsbudgeten för övrig verksamhet  43 678 785,51   46 001 997,82

Överföring av resultat till förändring i övrigt eget kapital

Statsrådets förordning 1368/2016, 5 §

Resultatet under räkenskapsperioden för de offentliga förvaltningsuppgifterna bokförs i samband 
med upprättandet av bokslutet som en ändring i Forststyrelsens övriga egna kapital 

2017 2016
Resultat före bokslutsdispositioner -2 113 847,53 -910 495,47

Överföring av resultatet till övrigt eget kapital 2 113 847,53 0,00

Räkenskapsperiodens resultat - -910 495,47
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Aktier och andelar, bokföringsvärde, euro 31.12.2017 31.12.2016

Aktier i dotterbolag 12 267 500,00 12 365 111,43

Övriga aktier 737 704,68 737 704,68

Abonnemang 1 800,00 1 800,00

13 007 004,68 13 104 616,11

Aktier i dotterbolag, euro 31.12.2017 31.12.2016

Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus, Rantasalmi

ägarandel % 66,7 67 500,00 165 111,43

Nuuksiokeskus Oy

ägarandel % 68,1 12 200 000,00 12 200 000,00

Aktier i dotterbolag totalt 12 267 500,00 12 365 111,43

7.4.2 Noter till balansräkningen

Tlilgångspost 2017
Immat.

nyttigh.

Mark- och 
vattenområ-

den

Vägar, mark- 
och vatten-

konstr.

Byggnader-
och konstruk-

tioner

Maskiner,
materiel och

övriga mat.

Mater.  
pågående

projekt
Aktier och 

andelar Totalt

1000 euro
1.1.  Anskaffningsutgift före bok-
föring av bidrag som minskning av 
anskaffningsutgiften

1302 941 610 2 965 55 757 7 417 2 146 13 104 1 024 301

1.1. Erhållna bidrag -305 0 -1 102 -8 552 -316 -2 114 0 -12 389

1.1. Anskaffningsutgift 997 941 610 1 863 47 205 7 101 32 13 104 1 011 912

Ökning av anskaffningsutgifter 3 21 824 528 2 203 225 290 0 25 073

Erhållna bidrag under perioden 0 0 -528 -1 244 -183 -237 0 -2 192

Minskningar 0 -195 0 -375 -294 0 -98 -962

31.12.  Anskaffningsutgift 999 963 239 1 863 47 789 6 850 85 13 006 1 033 832

1.1. Ack. avskr. före avskr.  
på bidrag 740 0 1 745 28 109 7 051 0 0 37 645

1.1. Avskr. på erhållna bidrag -98 0 -94 -876 -105 0 0 -1 173

1.1. Ackumulerade avskrivningar 642 0 1 651 27 233 6 946 0 36 472

Ack. avskr. som hänför sig till avd-
rag och överf. 0 0 0 -368 -294 0 -662

Räkenskapsper. avskrivning före 
avskr. på bidrag 233 0 95 1 927 170 0 0 2 424

Räkenskapsper. avskrivning på 
erhållna bidrag -77 0 -54 -409 -79 0 0 -620

Avskrivningar under räkenskapsper. 156 0 41 1 149 -204 0 0 1 142

31.12. Ackumulerade avskrivningar 798 0 1 692 28 382 6 742 0 0 37 614

1.1. Bokföringsvärde 354 941 610 212 19 972 155 32 13 104 975 439

31.12. Bokföringsvärde 201 963 239 171 19 407 108 85 13 006 996 218

Fordringar på affärsverkets affärsverksamhet och dotterbolag, euro

Dotterbolag
31.12.2017 31.12.2016

Affärsverk-
samheten

31.12.2017 31.12.2016
Totalt

31.12.2017 31.12.2016

Kundfordringar 20469,92 15 271,11 9 696,83 14 717,11 30 166,75 29 988,22

Resultatregleringar 144429,36 79 587,58 5 957,60 231 036,14 150 386,96 310 623,72

Interna fordringar totalt 164899,28 94 858,69 15 654,43 245 753,25 180 553,71 340 611,94
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Skulder till affärsverkets affärsverksamhet och dotterbolag

Dotterbolag
31.12.2017 31.12.2016

Affärs 
verksamheten 

31.12.2017 31.12.2016
Totalt

31.12.2017 31.12.2016

Leverantörsskulder 167 987,46 113 158,46 322 122,96 42 501,67 490 110,42 155 660,13

Övriga skulder 0,00 0 0 0 0,00 0,00

Resultatregleringar 0,00 1 523,10 327 452,62 25 150,00 327 452,62 26 673,10

Interna skulder totalt 167 987,46 114 681,56 649 575,58 67 651,67 817 563,04 182 333,23

Resultatregleringar, euro 31.12.2017 31.12.2016

Life-projekt, inkomstrester 739 219,68 711 753,39

EU:s strukturfondsprojekt, inkomstrester 2 512 452,94 1 150 135,08

Sysselsättningsprogram, inkomstrester 0,00 0,00

Övriga inkomstrester 817 066,63 268 887,61

Övriga utgiftsförskott/inköpsfakturor och övr. 224 622,20 207 006,36

Externa resultatregleringar totalt 4 293 361,45 2 337 782,44

Offentliga förvaltningsuppgifter, eget kapital 31.12.2017, euro 31.12.2017 31.12.2016

Övrigt eget kapital 1.1 977 009 010,43 1 197 874 890,09

Erhållits genom besittningsöverföring under räkenskapsperioden 16 977 716,89 13 545 994,61

Överlåtits genom besittningsöverföring under räkenskapsperioden 0,00 -426,00

Förändring i markanvändning, minskning -30 872,00 -226 206 640,78

Förändring i markanvändning, ökning 5 143 933,93 2 020 890,83

Ägarens investering (mark, aktier) 162 103,16 1 427 134,24

Korrigering av fel, övriga, ökning 0,00 1 835,00

Överföring av räkenskapsp. resultat till övrigt eget kapital -11 654 667,56

Överföring av föreg. räkenskapsp. resultat till eget kapital -910 495,47 0,00

Överföring av räkenskapsp. resultat till eget kapital -2 113 847,53 0,00

Övrigt eget kapital 31.12 996 237 549,41 977 009 010,43

Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder

Ingående balans 1.1 -910 495,47 -10 533 621,90

Vinst/förlust från tidigare räkenskapsper. 31.12 910 495,47 10 533 621,90

Räkenskapsperiodens resultat 1.1-31.12 0,00 -910 495,47

Frittt eget kapital 31.12 0,00 -910 495,47

Eget kapital totalt 31.12.2017 996 237 549,41 976 098 514,96

Erhållna förskott, euro 31.12.2017 31.12.2016

EU-finansierade 4 259 355,20 914 971,15

Från miljöministeriet 1 670 680,99 1 808 001,04

Från jord- och skogsbruksministeriet 354 345,92 983 693,15

Övriga 409 305,66 399 452,01

Totalt 6 693 687,77 4 106 117,35

Övriga skulder, euro 31.12.2017 31.12.2016

Erhållna panter 6 500,00 5 500,00

Totalt 6 500,00 5 500,00
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Övriga skulder 31.12.2017 31.12.2016

Förskottsinnehållning 371 452,37 405 050,05

Socialskyddsavgifter 17 837,44 35 589,63

Redovisning av medlemsavgifter 7 677,16 8 931,03

Mervärdesskatt 34 270,32 359 145,51

Övriga 169 105,66 -118 975,42

600 342,95 689 740,80

Resultatregleringar, euro 31.12.2017 31.12.2016

Återstående skuld till staten 615 149,19 453 087,50

Semesterlöneskuld inkl. soc. kostn. 4 831 539,31 4 721 628,96

Resultatbonusskuld inkl. soc. kostn. 454 614,46 874 830,25

Övriga resultatregleringar 124 579,40 1 215 523,40

Externa resultatregleringar totalt 6 025 882,36 7 265 070,11

Återstående skuld till staten 31.12.2017 31.12.2016

StPL-skuld 378 633,74 401 120,19

Arbetslöshetsförsäkringsavgifter 236 515,45 51 967,31

Totalt 615 149,19 453 087,50

Ansvarsförbindelser mn euro 2017 2016

Leasingansvar 

 betalda under räkenskapsperioden 0,749 0,865
Leasingavtal innehåller ett inlösningsvillkor som gäller då restvärdet når en överenskommen nivå.   
Avtalen kan sägas upp med 3 mån uppsägningstid.

Antalet anställda, årsverken 2017 2016

Tjänstemän 530 548

Förändringar i fast egendom Antal Förändring, mark Förändring, vatten Förändring, balansvärde
Ökningar

3022 Inlösen 1 18,91 0,00 756,40

3010 Överlåtelseskatt 1 0,00 0,00 480,00

3026 Affär för naturskyddsändamål 1 65,00 0,00 12 000,00

3034 Byte för naturskyddsändamål 2 40,90 0,00 190 000,00

3036 Ägobyte 1 0,14 0,00 170,00

3042 Besittningsöverföring för naturskyddsändamål 298 4 802,32 568,69 15 990 271,25

3060 Förändring i markanvändning (från NT till OFU) 3 8 695,60 1 134,90 5 048 112,00

3090 Intern affär (från SB till NT) 2 91,06 0,00 190 000,00

Totalt 309 13 713,93 1 703,59 21 431 789,65

Förändringar i fast egendom Antal Förändring, mark Förändring, vatten Förändring, balansvärde
  Minskningar
3022 Inlösen 12 -0,87 0,00 -4 683,00

3034 Byte för naturskyddsändamål 2 -91,06 0,00 -190 000,00

3036 Ägobyte 1 -0,14 0,00 -170,00

Totalt 15 -92,07 0,00 -194 853,00

7.4.3 Ansvarsförbindelser, personal och förändringar i fast egendom
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Budgetkonto (euro) BU 2017

 Affär-
sområde 

2017

Budge-
tar

tot. 2017

Överfört
från
2016

Disponi-
belt 2017

Netto-
användning

2017

Överförs 
till

2018

30.64.50 Vissa av Forststyrelsens  
offentliga förvaltningsuppgifter (JSM) 5 514 000 0 5 514 000 983 693 6 497 693 6 143 347 354 346

35.10.52 Forststyrelsens offentliga 
förvaltningsuppgifter (MM) 32 656 0001 0 32 656 000 1 845 111 34 501 111 33 184 031 1 317 0802

35.10.63 Förvärv av  
naturskyddsområden (MM) 500 000 0 500 000 7 869 507 869 188 011 319 858

Finansiering ur budgeten totalt 38 670 000 0 38 670 000 2 836 674 41 506 674 39 515 389 1 991 285

Investeringsfinansiering som bokförts  
direkt i det egna kapitalet avdras 162 103

Fakturerad specialfinansiering som nettats  
mot finansieringsslagen läggs till 0

Övrig finansiering ur statsbudgeten 4 325 500

Finansiering ur statsbudgeten totalt 43 678 786

¹ Anslaget under miljöministeriets moment 35.10.52  
innehåller 3,0 miljoner euro av anslaget i budgeten för 2016 som betalades 2017. 
² Överförs till år 2018, av anslaget i huvudsak bundet till olika projekt enligt besluten i BU16 och BU17.

7.4.4 Finansiering ur statsbudgeten för enheten Offentliga förvaltningsuppgifter

Utgifts- och inkomstspecifikationer per budgetkonto 

Jord- och skogsbruksministeriet mom 30.64.50 Utfall 2017 Utfall 2016

Löneutgifter 2 943 051,45 2 846 233,03

Övriga konsumtionsutgifter 3 875 235,19 3 485 000,86

Övriga investeringar 149 297,10 11 187,51

Inkomster (i huvudsak fröförsäljning) -802 686,51 -888 284,31

Övrig fakturerad finansiering -21 550,00 -15 000,00

Nettoanvändning 6 143 347,23 5 439 137,09

Miljöministeriet mom 35.10.52  Utfall 2017 Utfall 2016

Löneutgifter 14 597 052,77 17 019 282,42

Övriga konsumtionsutgifter 18 184 891,15 18 906 046,77

Övriga investeringar 968 719,85 1 972 911,69

Inkomster -24 305,27 -16 935,50

Övrig fakturerad finansiering -542 327,91 -517 476,11

Nettoanvändning 33 184 030,59 37 363 829,27

Miljöministeriet mom 35.10.63  Utfall 2017 Utfall 2016

Löneutgifter 0,00 128,92

Övriga konsumtionsutgifter  26 492,20 50 239,11

Övriga investeringar 0,00 0,00

Inkomster -584,25 0,00

Kostnader för markförvärv totalt 25 907,95 50 368,03

Markförvärv, investeringar och försäljning 162 103,16 1 610 015,64

Nettoanvändning 188 011,11 1 660 383,67
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7.4.5 Finansiering utanför statsbudgeten

Intäkter per finansieringskälla Utfall 2017 Utfall 2016

Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 006 356,62 349 590,72

EU:s miljöfond (Life) 1 244 140,94 1 155 895,28

Övrig EU-finansiering 35 441,14 126 629,32

Övriga finansiärer 1 314 855,81 1 131 250,30

Eliminering av investeringsbidrag -988 702,88 -407 838,21

Totalt 2 612 091,63 2 355 527,41

Specifikationen innehåller finansiella poster som bokförts bland övriga intäkter (poster som inte hör till affärsverkets interna).  
Merparten av de övriga intäkterna omfattar finansieringsandelar i samfinansierade projekt.

7.4.6 Kalkyler över kostnadsmotsvarigheten

Principer för kostnadsberäkningen

Uppgifterna om kostnadsmotsvarigheten grundar 
sig på bestämmelsen i 8 § i statsrådets förordning 
1368/2016. Kostnadsberäkningsmodellen grundar sig 
på de allmänna principerna i Handbok om statens 
bokföring. Hur kostnaderna fördelade sig på proces-
serna beräknades utifrån uppgifterna i bokföringen 
med beaktande av grupperingen av kostnadsställen 
som ska iakttas vid processindelningen. Kostnadsmot-
svarighetskalkylerna upprättades enligt orsaksprinci-
pen och enligt principer för kostnadsberäkning som 
grundar sig både på bokföringen och på en regelbun-
den uppföljning av arbetstiden.

Vid kostnadsberäkningen hänförs alla löneutgifter 
till uppgifterna i relation till den realiserade arbetsti-
den. Den direkta arbetstiden i anslutning till den av-
giftsbelagda verksamheten hänförs direkt till presta-
tionsgrupper. Den indirekta arbetstiden och de övriga 

kostnaderna hänförs i proportion till den direkta ar-
betstiden. Den direkta arbetstiden som användes för 
den avgiftsbelagda verksamheten var sammanlagt 
13,11 procent (2016: 14,06 %) av hela arbetsinsatsen.

Kapitalkostnaderna för den avgiftsbelagda verksam-
heten beräknades med hjälp av den indirekta arbets-
tidens förhållande till den totala arbetsinsatsen. Som 
ränteprocent tillämpades den nominella räntan en-
ligt Statskontorets föreskrift, som var 0,0 procent för 
år 2017 (2016: 0,2 %).

Omsättningen som beskriver intäkterna från den av-
giftsbelagda verksamheten redogörs för i tabellen 
Omsättning per bransch i kapitel 7.4.1 Noter till resul-
taträkningen.



92

Offentligrättsliga prestationer
MM:s

förvaltningsområde
JSM:s

förvaltningsområde
Prestationer

totalt

(1000 euro) Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2016

Intäkter 195 202 2 935 3 047 3 130 3 249

Personalkostnader 81 25 1 310 1 737 1 391 1 762

Övriga särkostnader 46 38 2 064 1 337 2 110 1 375

Avskrivningar och räntor 8 2 124 146 131 148

Andel av samkostnader 10 6 162 407 172 413

Kostnader totalt 145 71 3 660 3 627 3 804 3 698

Kostnadsmotsvarighet 51 130 -724 -580 -674 -449

Kostnadsmotsvarighet (%) 74 % 283 % 80 % 84 % 82 % 88 %

Prestationer som prissatts  
på företagsekonomiska grunder

MM:s
förvaltningsområde

JSM:s
förvaltningsområde

Prestationer
totalt

(1000 euro) Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2016

Intäkter 5 315 5 014 2 600 2 540 7 914 7 554

Personalkostnader 1 226 1 085 645 896 1 871 1 981

Övriga särkostnader 2 079 1 818 1 364 1 445 3 443 3 263

Avskrivningar och räntor 116 91 61 75 177 166

Andel av samkostnader 152 254 80 210 232 464

Kostnader totalt 3 572 3 249 2 150 2 626 5 722 5 875

Kostnadsmotsvarighet 1 743 1 765 450 -86 2 193 1 679

Kostnadsmotsvarighet (%) 149 % 154 % 121 % 97 % 138 % 129 %

Prestationer som grundar  
sig på speciallagstiftning

MM:s
förvaltningsområde

JSM:s
förvaltningsområde

Prestationer
totalt

(1000 euro) Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2016

Intäkter 207 249 155 275 362 524

Personalkostnader 60 183 36 11 97 194

Övriga särkostnader 1 57 48 59 48

Avskrivningar och räntor 6 15 3 1 9 16

Andel av samkostnader 7 43 4 3 12 45

Kostnader totalt 75 241 102 62 176 303

Kostnadsmotsvarighet 132 8 53 213 185 221

Kostnadsmotsvarighet (%) 276 % 103 % 153 % 444 % 205 % 173 %

Kostnadsmotsvarighetskalkyler för den avgiftsbelagda verksamheten 2016–2017
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Bilaga: Kvantitativa mål och utfallet av dem samt övriga nyckeltal
EFFEKTMÅLEN OCH DERAS UTVECKLING

Effektmål/indikator Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2017 Utfall 2017

Restaurering och vård (ha)  5 670  5 738    5 530    5 746   
Restaurering av myrar, statens skyddsområden (ha) 702  923    540   

Restaurering av moskogar, statens skyddsområden (ha) 639  148    142   
Vård och restaurering av andra värdefulla naturtyper, statens 
skyddsområden (ha)  107  248    351   

Restaurering och vård, privata skyddsområden (ha)  89    119   

Fortlöpande skötsel av vårdbiotoper, statens skyddsområden (ha) 4 222  4 330    4 594   

Inventering av artförekomst (st.) 2 755  8 536    3 450    6 409   
Inventering av artförekomst, särskilt arter som kräver bråd-
skande skydd och arter i habitatdirektivet (st.), exkl. arter som 
Forststyrelsen ansvarar för

936  6 361    4 469   

däggdjur och fåglar vars uppföljning anvisats  
Forststyrelsen (st.) 1 819  2 175    1 940   

Inventering av naturtyper (ha)
Inventering av landnaturtyper, statens skyddsområden (ha) 25 598  10 174    12 436   
Inventering av landnaturtyper, privata skyddsområden (ha) 9 948  3 461    2 025   

Antalet Natura-områden som behovsprövning gjorts för/år  44  269    535   

Antalet serviceböcker som utarbetats för objekt som omfattas av 
den strategiska kulturförmögenheten (st.)  10    10    10   

Antal händelser inom jakt- och fiskeövervakningen 10 287  11 278    11 000    10 791   

Antalet sålda tillstånd 125 184  138 518    135 000    136 702   
Jakttillstånd (st.) 56 489  56 659    50 000    53 962   

Fisketillstånd (st.) 68 659  81 859    85 000    82 740   

Statens fiskevårdsavgifter (antalet personer som betalat årsavgiften)  60 458  205 170    215 000    192 360   
Kundnöjdhet bland jägare (skala 1–5) 3,8  3,7   3,7   
Kundnöjdhet bland fiskare (skala 1–5) 3,7 3,8   3,7   
Antal avtal om arrende av jakt- och fiskeområden 3 387  3 442    3 414   
Antalet vildmarksdagar bland jakt- och fiskekunderna 350 000  370 000    350 000    405 000   
Totala effekter för de regionala ekonomierna  
rekreationsfiske (miljoner euro) 39,3  40,6    42,0    42,7   

Totala effekter för de lokala ekonomierna  
av besökare i skyddsområdena (miljoner euro) 191  232    217    258   

Kundnöjdhet med naturumen och terrängservicen  
Kundnöjdhet: skala 1-5 4,30  4,33    4,34   

Antal besök vid natur- och kulturobjekt: 5 297 200  5 746 600    5 948 500   
Besök i nationalparker 2 634 600  2 811 200    3 104 700   

Besök i strövområden 275 400  319 600    237 900   

Besök vid naturum 1 032 700  1 130 900    1 198 900   

Besök vid historiska objekt 722 400  837 400    730 800   

Övriga populära objekt 632 100  647 500    676 200   

Antalet guidade kunder i grupper 85 871  89 458    77 224   
Användare av webbtjänsterna 1 986 001  2 704 225    3 007 483   

Användare av Utinaturen.fi 1 497 746  1 840 597    2 067 366   

Användare av Suurpedot.fi 94 862  155 112    213 000   

Användare av Eräluvat.fi 393 393  708 516    727 117   

Sessioner i webbtjänsten Utflyktskarta.fi 3 196 033  3 685 986  3 470 000   4 029 148   
Gällande samarbetsavtal med 
turistföretag (st.)  512  518  606   

Tillstånd för snöskoterspår (st.)  5 148    5 047    7 328   
Tillstånd för terrängtrafik utanför spåren (st.)  2 249    4 927    8 076   

OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER - SÄRSKILT BOKSLUT
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Övriga nyckeltal, miljöministeriet 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Skötsel av nationalparker (st.)  39    39    40   

Skötsel av övriga naturskyddsområden (st.)  662    674    763   

Skötsel av nationalparker (ha)  989 000    990 000    1 002 000   

Skötsel av övriga naturskyddsområden (ha)  763 000    764 000    993 000   

Skötsel av övriga naturskyddsobjekt (ha)  1 016 000    1 045 000    821 000   

Skötsel av ödemarksområden (12 st.) (ha)  1 489 000    1 489 000    1 489 000   

Skydd av arter som kräver särskilt skydd (st.)  4 797    5 216    5 563   

Skydd av andra hotade arter och arter i habitatdirektivet (st.)  21 253    20 882    24 257   

Fornlämningar (st.)  2 178    2 267    2 269   

Skyddade byggnader (st.)  343    356    383   

Naturum och andra kundserviceställen (st.)  28    27    25   

Konstruktioner för guidning (st.)  2 238    3 009    2 529   

Ödestugor och hyresstugor (st.)  299    322    321   

Konstruktioner på rastplatser (st.)  1 771    2 036    1 933   

Konstruktioner för båtfarare (st.)  244    512    356   

Torrtoaletter och avfallshantering (st.)  1 336    1 323    1 489   

Konstruktioner för vedförsörjning (st.)  967    1 069    1 062   

Friluftsleder och naturstigar (km)  4 141    4 462    4 539   

Skidleder och -spår (km)  1 236    1 517    1 569   

Båt- och vattenleder (km)  281    430    454   

Snöskoterspår och -leder (km)  2 298    1 789    1 764   

Övriga nyckeltal, jord- och skogsbruksministeriet

Antal statliga strövområden (st.)  6    6    5   

Statliga strövområdens areal (ha)  33 000    33 000    24 000   

Areal av andra objekt som reserverats för utflykter och rekreation (ha)  132 000    92 000    92 000   

Konstruktioner för guidning (st.)  1 504    1 004    1 469   

Ödestugor och hyresstugor (st.)  110    99    97   

Konstruktioner på rastplatser (st.)  1 100    871    920   

Konstruktioner för båtfarare (st.)  298    59    227   

Torrtoaletter och avfallshantering (st.)  886    738    760   

Konstruktioner för vedförsörjning (st.)  681    596    579   

Friluftsleder och naturstigar (km)  2 938    1 846    1 619   

Skidleder och -spår (km)  1 321    687    627   

Båt- och vattenleder (km)  785    294    262   

Snöskoterspår och -leder (km)  4 460    2 191    1 942   

ÖVRIGA NYCKELTAL
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Underskrift av det särskilda bokslutet 
för Forststyrelsens enhet  
Offentliga förvaltningsuppgifter och 
revisionsanteckning

FORSTSTYRELSEN 0116726-7

Underskrift av det särskilda bokslutet och verksamhetsberättelse för enheten Offentliga  
förvaltningsuppgifter 1.1–31.12.2017 

Vanda, den 28 februari 2018

Timo Laitinen Kai Kaatra
Ordförande Vice ordförande

Johanna Ikäheimo Pertti Itkonen
Styrelsemedlem Styrelsemedlem

Simo Rundgren Tuija Soanjärvi
Styrelsemedlem Styrelsemedlem

Helena Säteri Liisa Tyrväinen
Styrelsemedlem Styrelsemedlem

Timo Tanninen
Naturtjänstdirektör

Över utförd revision har i dag avgetts revisionsberättelse.

Helsingfors den _________2018

KPMG Oy Ab KPMG Oy Ab
Jorma Nurkkala, CGR, OFR             Heikki Ruosteenoja, CGR, OFR
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Förteckning över bokföringsböcker 
och material

FORSTSTYRELSEN 0116726-7

Bokslut
Bokslut
Balansspecifikationer

Kontoplan och kontovis rapportering
Kontovis resultaträkning
Kontovis balansräkning
Kontoplan

Bokföring
Huvudböcker
Förteckningar över anläggningstillgångar
Utskrifter från faktureringssystemet
Säljreskontra
Inköpsreskontra
Lagerbokföring

Verifikat
Bankkontoutdrag På papper
Försäljningsfakturor Elektroniskt
Inköpsfakturor Elektroniskt
Löneverifikat På papper
Moms-verifikat Elektroniskt
Memorialverifikat På papper och elektroniskt
Notverifikat På papper och elektroniskt

Följande rapporter har tagits separat ur SAP-systemet:
Balansräkning och resultaträkning, huvudböcker (bokföring och intern redovisning), dagböcker (bokföring 
och  intern redovisning) samt händelselistor och öppna listor, som sparats i arkivet för långtidsförvaring i 
Forststyrelsens nät.
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UTTALANDE
Vi har granskat Forststyrelsens (FO-nummer 0116726-
7) bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2017–31.12-2017. 
Bokslutet omfattar koncernens, moderaffärsverkets, 
affärsverksamhetens, affärsverksamhetskoncernens 
och de offentliga förvaltningsuppgifternas balans-
räkningar, resultaträkningar, finansieringskalkyler och 
noter.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande 
bild av koncernens och moderbolagets ekonomiska 
ställning samt av resultatet av deras verksamhet i en-
lighet med i Finland ikraftvarande stadganden gäl-
lande upprättande av bokslut och det uppfyller de 
lagstadgade kraven.

Forststyrelsens förvaltning har skötts enligt lagen 
och förordningarna om Forststyrelsen, enligt riksda-
gens, statsrådets och ministeriernas beslut och enligt 
övriga styrbeslut.

Forststyrelsens interna kontroll och revision har ord-
nats på behörigt sätt.

GRUND FÖR UTTALANDET
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisions-
sed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revi-
sionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernföretagen enligt de etiska 
kraven i Finland som gäller den av oss utförda revi-
sionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi 
har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖ-
RENS ANSVAR FÖR BOKSLUTET
Styrelsen, verkställande direktören och naturtjänstdi-
rektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och 
verksamhetsberättelsen så, att de ger en rättvisande 
bild enligt de i Finland gällande bestämmelserna om 
upprättande av bokslut och att de uppfyller de lag-
stadgade kraven. Styrelsen, verkställande direktören 
och naturtjänstdirektören ansvarar även för den in-

Revisionsberättelse
Till statsrådet
Revision av bokslutet

terna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta ett bokslut som inte innehåller några vä-
sentliga oriktigheter, vare sig de beror på oegentlig-
heter eller på fel. 

Styrelsen, verkställande direktören och naturtjänst-
direktören ansvarar vid upprättandet av bokslutet 
för bedömningen av moderaffärsverkets och affärs-
verksamhetskoncernens förmåga att fortsätta verk-
samheten och, när så är tillämpligt, att lägga fram de 
omständigheter som hänger samman med kontinui-
teten i verksamheten och med det att bokslutet har 
upprättats under antagandet att verksamheten fort-
sätter. Bokslutet upprättas under antagandet att verk-
samheten fortsätter förutom när man har för avsikt 
att upplösa modersammanslutningen eller koncernen 
eller lägga ned verksamheten, eller om det inte finns 
något annat realistiskt alternativ än att göra det.

REVISORNS ANSVAR FÖR REVISIONEN AV 
BOKSLUTET
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida bokslutet som helhet innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed all-
tid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i bokslutet. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använ-
der vi professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dess-
utom:

• Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentli-
ga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa ris-
ker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckli-

REVISIONSBERÄTTELSE
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ga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta ageran-
de i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• Skaffar vi oss en förståelse av den del av moderbo-
lagets eller koncernens interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i ledningens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagan-
det om fortsatt drift vid upprättandet av bokslu-
tet. Vi drar också en slutsats, med grund i de in-
hämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser så-
dana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om moderbolagets eller kon-
cernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osä-
kerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om så-
dana upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-
landet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett moderbolag eller en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i bokslutet, däribland 
upplysningarna, och om bokslutet återger de un-
derliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informatio-
nen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernbokslutet. Vi ansvarar för styrning, över-

vakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för vårt uttalande.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för Forst-
styrelsens styrning avseende, bland annat, revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den, samt betydelsefulla iakttagelser under re-
visionen, däribland betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat under revisionen.

ÖVRIGA RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER
Övrig information
Styrelsen, verkställande direktören och naturtjänstdi-
rektören ansvarar för den övriga informationen. Övrig 
information omfattar informationen i verksamhetsbe-
rättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte öv-
rig information. 

Vår skyldighet är att läsa informationen i verksam-
hetsberättelsen i samband med revisionen av bok-
slutet och i samband med detta göra en bedömning 
av om det finns väsentliga motstridigheter mellan in-
formationen i verksamhetsberättelsen och bokslutet 
eller den kunskap vi har inhämtat under revisionen 
eller om informationen i verksamhetsberättelsen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Vida-
re är det vår skyldighet att bedöma om verksamhets-
berättelsen har upprättats enligt gällande bestäm-
melser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhets-
berättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhets-
berättelsen har upprättats i enlighet med gällande 
bestämmelser om upprättande av verksamhetsberät-
telse.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga in-
formationen, drar slutsatsen att det förekommer en 
väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi 
rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gäl-
lande detta.

Helsingfors, den 28 februari 2018

Jorma Nurkkala
CGR, OFR

Heikki Ruosteenoja
CGR, OFR
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