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Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUOMEN METSÄKESKUKSESTA ANNETUN LAIN
39 §:N MUUTTAMISESTA (HE 108/2015 vp)

Eduskunnan käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä (HE 108/2015) esitetään Suomen metsäkeskuksesta annettua lakia (418/2011) muutettavaksi. Lain siirtymäsäännöstä (39 §) esitetään muutettavaksi siten, että Suomen metsäkeskuksen liiketoiminnan (liiketoimintayksikkö eli Otso metsäpalvelut) eriyttäminen myöhennetään vuoden 2015 lopusta vuoden 2016 loppuun. Markkinatilanne,
liiketoimintojen kehittämistilanne, taloushallinnon ja raportointijärjestelmien kehittämistilanne sekä
uuden kestävän metsätalouden rahoituksen tukijärjestelmän (Kemera) muutokset eivät tällä hetkellä
mahdollista osakeyhtiön perustamista voimassa olevan lain edellyttämässä aikataulussa. Voimassa
olevan lain takarajana yhtiöittämiselle on 31.12.2015.
Liiketoimintayksikön toiminta on ollut tappiollista sen kaikkina toimintavuosina. Tilikauden tappio
vuonna 2012 oli -5,2 miljoonaa euroa, vuonna 2013 -2,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 -6,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto vastaavilta tilikausilta oli 36,6 miljoonaa euroa vuonna 2012, 39,2 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 37,9 miljoonaa euroa vuonna 2014. Liiketoimintayksikössä on tehty
vuoden 2015 aikana toimenpiteitä sen yhtiöittämiskelpoisuuden parantamiseksi. Liiketoimintayksikkö on aloittanut laajat toimet toimintansa uudelleen järjestämiseksi ja tervehdyttämiseksi. Yksikössä on kehitetty organisaatiorakennetta, johtamisjärjestelmää sekä myynnin ja tuotannon tehokasta johtamista. Uusi liiketoimintajohtaja aloitti vuoden 2015 alussa. Liiketoimintayksikön tuote- ja
palveluvalikoimaa on muokattu sekä uudistettu hinnoittelua. Liiketoimintayksikön uusi laskenta- ja
raportointijärjestelmä on valmistumassa. Vuoden 2015 aikana liiketoimintayksikkö on lisäksi vähentänyt henkilöstöään merkittävästi – 289 henkilöstä 220 henkilöön – kannattavuuden parantamiseksi. Huolimatta tehdyistä toimenpiteistä myös vuoden 2015 tulos on muodostumassa tappiolliseksi, pitkälti johtuen keskeneräisistä alihinnoitelluista Kemera-hankkeista ja tervehdyttämistoimenpiteiden talousvaikutusten aikaviiveestä.
Liiketoimintayksikön tilanteessa näkyy konkreettisesti se, kuinka vaikeaa on muuttaa yritysmuotoon toimintaa, joka vuosikymmenten ajan on ollut osa itsenäisiä metsälautakuntia/ metsäkeskuksia.
Kemera-hanketoiminnalla ja metsäsuunnittelulla oli keskeinen rooli metsätalouden edistämisessä ja
yksittäisten hankkeiden kannattavuutta ja hinnoittelua ei ollut tarpeen seurata kuten yrityksessä tehtäisiin. Metsäkeskusten laskentajärjestelmäkään ei tukenut tämänkaltaisen seurannan järjestämistä.
Uudistuva laskentajärjestelmä on alkanut tukemaan muutosta yritykseksi täysipainoisemmin vasta
kuluvan vuoden aikana. Liiketoimintayksikön henkilökunnalla oli myös metsäkeskuslain mukainen
muutosturva vuoden 2014 loppuun saakka.

Tarkoituksena on, että perustettavan osakeyhtiön omistus ja omistajaohjaus sijoitettaisiin vuoden
2017 alussa valtioneuvoston kanslian hallinnonalalle. Vuoden lisäaika antaa riittävästi aikaa myös
yhtiöittämisen yhteydessä tarvittavan pääomituksen notifiointiin EU:n komissiolle.
Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2016.
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