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HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 
 
VALTION TALOUSARVIO 2019, Teema: Metsätalous 
 
Pääluokka 30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 
 
64. Metsähallitus 
 
Metsätalous 
 
Valtion maista 82 % (7,2 milj. ha) ja metsätalouden metsämaistakin 71 % (3,5 milj. ha) sijaitsee poronhoitoalu-
eella. Suuri osa valtion metsänhakkuista tapahtuu poronhoitoalueella. Metsillä on arvoa puuntuotannon li-
säksi muun muassa porolaitumina, virkistyskäytössä, hiilinieluna ja -varastona, osana pohjoista kulttuuria ja 
luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Asiantuntijoiden mukaan puuntuotanto Suomen pohjoisimmilla alu-
eilla ei tuota kovinkaan suurta tulosta.   
 
Metsähallituksen tulee lain (234/2016) mukaan harjoittaa liiketoimintaa yhteiskunnallisten velvoitteiden puit-
teissa. Yhteiskunnallisista velvoitteista säädetään tarkemmin 6 §:ssä, missä todetaan poronhoidon osalta: 
”Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen (…) poron-
hoitolaissa (848/1990) tarkoitetulla poronhoitoalueella siten, että poronhoitolaissa säädetyt velvoitteet täyte-
tään.” Poronhoitolain (PHL) mukaan maata ei saa käyttää erityisellä poronhoitoalueella siten, että siitä aiheu-
tuu huomattavaa haittaa poronhoidolle (PHL 2 §). 
 
Talousarvioesityksen mukaan Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2019 tulostavoite on tarkoitus nostaa 
110,1 miljoonaan euroon. Summasta on tarkoitus tulouttaa voittona valtiolle 100,7 miljoonaa euroa, joka on 
noin 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Metsätalous tuottaa reilusti suurimman osan Metsähal-
lituksen vuosituloksesta. Tavoitteissa ei ole huomioitu riittävästi muiden elinkeinojen tarpeita. Tulostavoitteen 
näin raju nostaminen tarkoittaa väistämättä hakkuiden lisäämistä ja niiden keskittymistä sinne missä valtion 
metsätalousmaasta on pääosa, eli poronhoitoalueelle. Valtion tuloutustavoitteet Metsähallitukselle ovat jo 
nykyisellään kohtuuttomia ja johtavat metsänhakkuiden määriin, jotka ovat poronhoidon kestokyvyn rajoilla.  
  
Metsien hakkuut, maanmuokkaus ja niitä seuraavat metsien rakenteelliset muutokset heikentävät erityisesti 
porojen talvilaitumia, koska poronhoidon kannalta yhtenäiset varttuneet ja vanhat mänty- ja kuusimetsät ovat 
parhaita jäkälä- ja luppolaitumia. Varttuneiden ja vanhojen metsien määrät ovat viimeisten vuosikymmenien 
saatossa voimakkaasti vähentyneet metsänhakkuiden seurauksena ja ne ovat korvautuneet taimikoilla ja nuo-
rilla kasvatusmetsillä. Monin paikoin nuorissa metsissä puolestaan on ollut tarvetta taimikonhoidoille ja ensi-
harvennuksille, mutta ne tuottavat vain vähän tai eivät lainkaan, minkä vuoksi ne ovat jääneet osittain huo-
nolle hoidolle. Tämän seurauksena ne eivät kasva tai järeydy oletettua vauhtia eivätkä myöskään ole porolaitu-
mina hyviä, sillä jäkälä ja muu poron ravintokasvillisuus ei pääse uusiutumaan ylitiheissä metsissä.  
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Metsänhakkuiden määrät ovat jo nykyisellä tasollaan porotalouden kestokyvyn rajoilla. Poronhoito tarvitsee 
varttuneita ja vanhoja metsiä, sillä ne ovat kaikista tärkeimpiä laidunalueita. Metsänhakkuu- ja muokkausta-
poja valittaessa tulee ottaa entistä paremmin huomioon porotalous ja muut maankäyttäjät. Poronhoitoalu-
eella hakkuiden määrää ei tule nostaa nykyisestä tasosta. Hakkuut tulee kohdentaa nuorien metsien harven-
nuksiin. Mikäli varttuneita tai vanhojen metsiä hakataan, tulee niiden kiertoaikaa pidentää. Peitteisyyttä ylläpi-
täviä hakkuita tulee ottaa käyttöön nykyistä yleisemmin sekä hoitaa metsää pitkäjänteisemmin nopeiden hak-
kuiden ja voiton maksimoinnin sijaan. Tärkeimmillä porolaidunalueilla tulee siirtyä hakkuutähteiden keräämi-
seen, sillä ne peittävät RKTL:n (nyk. Luke) mukaan merkittävän määrän (16-39 %) maa-alasta.  
 
Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelun prosessien nykykäytäntö ei ole asianmukaista eikä ota riittävästi 
huomioon metsätaloustoimista haittaa kärsiviä tahoja. Luonnonvarasuunnitelmien yhteistyöryhmissä poron-
hoidon edustus on rajattu minimiin niin, että käytännössä mitään vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi alu-
eellisiin hakkuutavoitteisiin ei ole. Metsähallituksen alueelliset luonnonvarasuunnitelmat vahvistetaan liikelai-
toksen hallituksessa (12 §). Suunnitelma on Metsähallituksen sisäinen asiakirja, jolloin se ei ole hallintopäätös. 
Tämä tarkoittaa, että Luonnonvarasuunnitelmien laadinnassa heikkoon osaan jäävän asianosaistahon ainoaksi 
todelliseksi vaikuttamismahdollisuudeksi on nykyisellä menettelyllä jäämässä kansalaisaktivismi. 
 
Paliskuntain yhdistys katsoo, että Metsähallituksen tulostavoitetta ei saa nostaa talousarviossa esitetyllä ta-
valla, vaan sitä tulee laskea. Tulostavoitteen alentaminen parantaa mahdollisuutta huomioida metsien muut 
käyttäjät ja arvot, kuten porotalous, luonnon monimuotoisuuden suojelu ja muiden yhteiskunnallisten velvoit-
teiden toteutuminen. Metsän arvo muuna kuin puuntuotannon tuloksena tulee nykyistä paremmin ottaa huo-
mioon valtion talousarviosta lähtien. 
 
 
Julkiset hallintotehtävät 
 
Luontopalveluiden ja sen hallinnoimien rakenteiden ylläpidon rahoitus tulee turvata, kun pyritään kasvatta-
maan käyntimääriä kansallispuistoissa ja valtion retkeilyalueilla. Reittien rakenteet, kuten sillat, portaat, pit-
kokset ja autiotuvat, tulee pitää kunnossa, jotta ne hoitavat tehtävänsä luonnon kulumisen estäjinä ja luon-
nossa liikkujien turvallisuuden edistäjinä.  
 
 
Paliskuntain yhdistys esittää, että Metsähallituksen tulostavoitetta ei kasvateta nykyisestä määrästä, vaan 
että sitä lasketaan. Metsähallitukselle esitettyä voiton tuloutuksen summaa tulee kohtuullistaa. Metsillä on 
arvoa puuntuotannon lisäksi muun muassa porolaitumina, virkistyskäytössä, hiilinieluna ja -varastona, 
osana pohjoista kulttuuria ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa. 
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