
     MONIPUOLISEN BIOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ



Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle 
asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Metsähallituksen tehtävänä on käyttää, hoitaa ja 
suojella valtion maa- ja vesialueita kestävästi erilaisia omistajan, sidosryhmien ja asiakkaiden 
tavoitteita yhteen sovittaen. 

Metsähallituksen liiketoimintaan kuuluvat valtion metsien kestävä hoito ja käyttö, metsäpuiden 
siementuotanto sekä valtion maa- ja vesialueita koskeva vuokraus-, myynti- ja kehitystoiminta. 
Sillä on myös julkisia hallintotehtäviä: luonnonsuojelu, eräasiat ja virkistyskäyttö. 

Metsähallitus tulouttaa tuloja valtiolle, lisää maakuntien elinvoimaa ja luo edellytyksiä puhtaan 
energian tuotannolle sekä edistää luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja.

VASTUUTA YMPÄRISTÖSTÄ  
JA YHTEISKUNNASTA

100 000 000 €
Metsähallitus tulouttaa valtiolle vuosittain

1200
ammattilaista. 

Metsähallituslaiset työskentelevät 
luonnonvarojen vastuullisen 

käytön ja hoidon sekä luonnon 
monimuotoisuuden ja 

kulttuuriperinnön puolesta.

4
toisiaan tukevaa 

vastuualuetta
Metsähallitus Metsätalous Oy

Metsähallitus Kiinteistökehitys
Luontopalvelut

Eräpalvelut

85%
henkilöstöstä 

työskentelee muualla 
kuin pääkaupunki-

seudulla.

M E O L E M M E M E T S Ä H A L L I T U S

Työllämme rakennetaan
perintö tuleville sukupolville.

Y H T E I S K U N N A N 
PA R H A A K S I

Meidän työllä rakennetaan
perintö tuleville sukupolville



Kuva: Kari Leo

Y M PÄ R I S TÖ

Metsähallitus vastaa arvokkaiden luontotyyp-
pien, lajien sekä kulttuuriperinnön suojelusta, 
hoidosta ja seurannasta hallinnassaan olevilla 
alueilla.

Luonnon monimuotoisuutta turvataan pitkä-
jänteisellä suojelutyöllä, tiedon keruulla sekä 
erilaisilla aktiivisilla elinympäristöjen hoito- 
ja ennallistamistoimilla.

Myös monikäyttömetsien hoidossa huomioi-
daan tarkasti luonnon monimuotoisuuden sekä 
metsien virkistyskäytön, porotalouden, saame-
laiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen.

Metsähallitus pyrkii toiminnallaan 
hillitsemään ilmastonmuutosta. 

Metsillä ja uusiutuvilla raaka-
aineilla sekä uusiutuvalla energialla 

on suuri merkitys fossiilisten 
vaihtoehtojen korvaajana. 

L U O N N O N VA R O I L L A 
S U U R I  M E R K I TY S

VASTUULLISEN 
TOIMINNAN 
SUUNNAN-
NÄYTTÄJÄ



Kuva: Keijo Kallunki

Metsähallitus kehittää vastuullisesti valtion 
maa- ja vesiomaisuuden käyttöä yhteensovitta-
malla alueisiin kohdistuvia erilaisia tarpeita 
ja odotuksia. 

Valtion monikäyttömetsistä tuotetaan 
kestävästi puuta noin kuusi miljoonaa kuutio-
metriä vuosittain. Uusiutuva luonnonvara päätyy 
erilaisten biotaloustuotteiden raaka-aineeksi.

Metsähallituksen tuottama taloudellinen 
hyvinvointi jakautuu palkkojen ja palkkioiden, 
verojen sekä hankintojen ja osinkojen muodossa 
yhteiskunnan eri tahoille. 

Suurena maanhaltijana Metsähallitus on 
vastuullisessa asemassa erityisesti Pohjois- ja 
Itä-Suomessa, missä sen toiminnalla on merkit-
täviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Yrittäjät, 
retkeilijät ja eränkävijät tuovat tuloja ja 
työpaikkoja maakuntiin.

KESTÄVÄÄ 
TUOTTOA YLI 
SUKUPOLVIEN

Y H T E I S K U N TA

Metsähallitus hyödyntää 
toiminnassaan yksityisten yrittäjien 

tarjoamia palveluja ja tukee siten 
yrittäjyyttä erityisesti pienillä 

paikkakunnilla.

E L I N VO I M A A 
M A A K U N T I I N

Metsähallitus tulouttaa valtiolle vuoden 2017 
tuloksesta 92,7 miljoonaa euroa. 

Valtaosa tuloksesta tuli puunmyynnistä.



Kuva: Laura Johansson

Metsähallitus ylläpitää maksuttomia peruspalve-
luja retkeilijöille sekä tarjoaa metsästys- ja
kalastusmahdollisuuksia myöntämällä erälupia 
valtion alueille. Lisäksi Metsähallitus huolehtii 
siitä, että metsästys ja kalastus on kestävää.

Vastuullisella hotelli- ja mökkitonttien kaavoi-
tuksella sekä kumppanisopimuksilla luontomat-
kailuyrittäjien kanssa Metsähallitus luo mahdol-
lisuuksia sekä kestävälle matkailulle 
että luonnossa virkistäytymiselle.

Metsähallituksessa työskentelevien ammatti-
laisten osaaminen on keskeistä Metsähallituksen 
menestyksessä. Toiminta perustuu yhteisiin 
arvoihin - huolenpitoon, merkityksellisyyteen ja 
tuloksellisuuteen. Asiakkaat, kumppanit ja 
työkaverit ovat metsähallituslaisille tärkeitä.

I H M I S E T

Metsähallitus huomioi erilaiset 
luonnossa liikkujat ja tarjoaa 

kymmeniä esteettömiä ja helppo-
kulkuisia retkikohteita, jotka soveltuvat 

myös apuvälineillä liikkuville tai 
helppoja reittejä hakeville.

L U O N TO 
K U U L U U K A I K I L L E

YHDEN-
VERTAISIA 
LUONTO-
KOKEMUKSIA 
KAIKILLE

“



MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

METSÄHALLITUKSEN HALLITUS

JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT

LUONTOPALVELUT ERÄPALVELUT

Kansallispuistojen 
ja muiden luonnon-

suojelualueiden hoito- 
ja retkeilypalvelut, 

luonnon ja kulttuuri-
perinnön suojelu 

Metsästys- ja 
kalastuspalvelujen 

tuottaminen, 
erävalvonta

Valtion monikäyttö-
metsien hoito ja 

puun myynti

LIIKETOIMINTA 

METSÄHALLITUS 
KIINTEISTÖKEHITYS

Loma- ja liiketontit, 
kaivannaiset ja

tuulivoiman 
hankekehitys

SIEMEN FORELIA OY 
MH-KIVI OY

METSÄHALLITUS 
METSÄTALOUS OY 

Metsähallitus on ainutlaatuinen yhdistelmä liiketoimintaa ja julkista hallintoa. 
Ympäristöllisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden yhteensovittaminen on 

Metsähallituksen ydintoimintaa, jota tehdään neljällä toisiaan tukevalla vastuualueella.

MONIALAINEN 
METSÄHALLITUS 9 131 000 ha

Metsähallituksen hoidossa on kolmannes 
Suomen pinta-alasta 

3 417 000 ha
vesialueita

maa-alueita 

ja 

METSÄHALLITUKSEN ORGANISAATIO

PÄÄJOHTAJA 
JOHTORYHMÄ 

Valokuvaajat kuvajärjestyksessä: Jari Salonen, Olli-Pekka Orpo, Kari Leo, Keijo Kallunki, Laura Johansson, Jari Salonen



ODOTUSTEN 
YHTEENSOVITTAJA

www.metsa.fi  |  Twitter ja Facebook: @Metsahallitus


