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Harri Hänninen

Päättäjien 42. Metsäakatemia

Maastojakso, Päijät-Häme 11.5.2017

Aktiivinen metsänomistaja

– metsän arvoketjun tärkeä alku
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Muutama avaintieto Suomen metsien omistuksesta

Yksityishenkilöt

• omistavat metsämaasta 60 %

• hallitsevat puuston kasvusta 70 %

• myyvät teollisuudelle puusta 80 %

Yksityisten metsät pääosin Etelä-

Suomessa rehevillä maapohjilla, 

valtion metsät pohjoisessa karuilla 

aloilla.

Yksityishenkilöillä/metsätiloilla

• metsätiloja  n. 300 000

• metsänomistajia n. 600 000

• metsätilan keskikoko 30 ha

Osa tiloista on yhteisomistuksessa

• Yksin 45 %

• Puolison kanssa 31 %

• Yhtymän jäsenenä 12 %

• Kuolinpesän jäsenenä 12 %
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Lähde: Hänninen ym. 2011. Suomalainen metsänomistaja 2010. Metlan työraportteja 208; 

Leppänen & Torvelainen 2015. Metsämaan omistus 2013. Luke raportteja 5/2015 
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”Ongelmakohtia” perhemetsänomistuksessa

• Sukupolvenvaihdosten hitaus

– metsä siirtyy suvun sisällä (85%)

– eläkeläiset suurin omistajaryhmä (45%)

– keski-ikä 60 vuotta

• Metsätilarakenne

– kiinteistörakenne osassa maata huono

– tilojen pirstoutuminen

– paljon pieniä tiloja ja paljon omistajia

• Metsätilamarkkinat kuumentuneet

– metsätalousyrittäminen vaikeutuu

• Etämetsänomistajuus lisääntyy

– omatoiminen metsänhoito vaikeutuu, 

osaaminen heikkenee → palvelutarpeet

• Metsänomistuksen tavoitteet monipuolistuvat

– palkkatyö elättää, metsistä haetaan muuta 

nautintoa
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Suuret ikäluokat (1945-50) 

omistavat 20 % metsistä ja 

heitä on 20 % omistajista

→ metsänomistusrakenteessa 

edessä iso muutos
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Puuntarjontaan vaikuttavat tekijät
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Jatkuvilla muuttujilla vaikutus kuvaa 

yhden %-yksikön muutoksen vaikutusta 

pyynmyyntimäärään; jos hinta nouse 1 

%, tarjonta lisääntyy 2,4 % (hinnan 

vaikutus tässä mallissa on kuitenkin 

yliarvioitu puun hintatietojen 

puutteellisuuksien takia)

Luokkamuuttujilla luokkamuutos on 

suoraan määrävaikutus, eli miehet 

myyvät noin 1 m3/ha/v enemmän kuin 

naiset.

Tavoitteissa vertailuryhmänä on 

monitavoitteiset, eli virkistyskäyttäjät 

myyvät lähes 2 m3/ha/v vähemmän 

kuin monitavoitteiset. 

Lähde: Kuuluvainen ym. 2014. Effects of gender and length of land tenure on timber supply in Finland. JFE 20 
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Aktiiviset ja hiljaiset metsänomistajat (PTT 2017)

Mukana vain ne metsänomistajat, jotka omistaneet tilansa yli 10 vuotta

Hiljaisia olivat ne, jotka 10 viimeiseen vuoteen eivät olleet

• tehneet metsänkäyttöilmoitusta eli myynyt tai aikonut myydä puuta, ja

• hakeneet julkista tukea (kemera) metsien hoitoon (ovat voineet tehdä 

metsänhoitoa ilman tukea, eli eivät välttämättä ole passiivisia)

Aktiivisia olivat ne, jotka olivat tehneet joko metsänkäyttöilmoituksen tai 

hakeneet tukea tai tehneet molemmat

Hiljaiset olivat aktiivisia 

• iäkkäämpiä

• useammin naisia

• pienituloisempia

• metsätulojen osuus kokonaistuloista selvästi pienempi

• omistivat metsää selvästi vähemmän (n. 40 % aktiivisten tiloista) 
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Lähde: Haltia & Rämö. 2017. Miksi metsien taloudellisia mahdollisuuksia jätetään käyttämättä? PTT raportteja 256

Harri Hänninen / Luke
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Aktiivisten ja hiljaisten osuus yksityismetsän-

omistajista, metsäalasta ja hakkuumahdollisuuksista 
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Lähde: Haltia & Rämö. 2017. Miksi metsien taloudellisia mahdollisuuksia jätetään käyttämättä? PTT raportteja 256
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Viesti

Hiljaisten metsissä hakkuumah-

dollisuuksia noin 8,5 milj. m3/v, kun 

aktiivisilla noin 57 milj. m3/v

Jos kaikki metsäteollisuuden 

investointisuunnitelmat (n. 15-20 milj. 

m3)  toteutuvat ja nykyisiä tehtaita ei 

suljeta, myös hiljaiset on aktivoitava 

puukaupoille

Vaihtoehtona valtion ja yhtiön metsien 

hakkuut ja tuonti 

Yksityismetsien

Hakkuut 2010-15 olivat 51,9 milj. m3/v 

Hakkuumahdollisuudet 65,5 milj. m3/v
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Miksi ette myy tukki- tai kuitupuuta metsistänne?
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Väittämä Aktiiviset, % Hiljaiset, %

Metsänhoidolliset syyt eivät 

edellytä hakkuita
70 47

Odotan parempaa puun hintaa 64 52

Ei ole myytävää puuta 56 42

Puulle ei ole alueella kysyntää 46 30

En halua avohakkuuta metsiini 22 56

En halua raskaita koneita metsiini 19 42

Hakkuiden jälkeen metsä ei ole 

enää sellainen, millaisena haluan 

säilyttää

14 37

Marjastus- ja sienestysmahdol-

lisuudet saattaisivat heikentyä
13 34

Lähde: Haltia & Rämö. 2017. Miksi metsien taloudellisia mahdollisuuksia jätetään käyttämättä? PTT raportteja 256

Aktiivisilla painot-

tuvat metsien hoito 

ja puumarkkinat, 

hiljaisilla näiden 

ohella halu karttaa 

isoja muutoksia 

metsien tilassa
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Suhtautuminen ammattilaisiin ja oppimiseen
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Oppimisryhmä
Kaikki metsän-

omistajat, %

Aktiiviset, 

%

Hiljaiset, 

%

Ammattilaisiin 

luottavat
29 33 20

Monipuolista

apua haluavat
32 30 32

Itsenäiset

oppimishaluiset
26 25 32

Itsenäiset 12 12 16

Yhteensä 100 100 100

Harri Hänninen / Luke

Lähde: Haltia & Rämö. 2017. Miksi metsien taloudellisia mahdollisuuksia jätetään käyttämättä? PTT raportteja 256

Hiljaisissa ammat-

tilaisiin luottavia 

aktiivisia vähemmän ja 

enemmän asiat oma-

toimisesti opettelevia 
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Politiikan kolme keinoa

Keino Muistisääntö Vaikutustapa Ajan henki

Normatiiviset 

ohjauskeinot
”Lain miekka”

Muutetaan yhteiskunnan 

pelisääntöjä

Liberalisointi (metsälaki, 

mhy-laki1), kilpailu-

neutraalisuus)

Taloudelliset 

kannusteet

”Valtion 

porkkana”

Muutetaan vaihtoehtojen 

keskinäistä taloudellista 

kiinnostavuutta

EU tehnyt julkisen tuen 

hankalaksi

Informaatio-

ohjaus

”Valistuksen 

soihtu”

Vaikutetaan uskomuksiin 

ja tietoihin oikeampien 

valintojen tekemiseksi

Metsävaratiedoista 

kiistakapula

1) Mhy = metsänhoitoyhdistys
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Keinoja metsien käytön aktivoimiseksi

• Kunnioitettava metsänomistajan 

valinnanvapautta → ei pakkokeinoja

• Elämme vapaassa markkina-

taloudessa, keinot sen mukaisia

• Puu liikkuu, kun hinta on kohdallaan

• Puunmyyntituloverotus sikäli hyvä, että 

kaikki kulut voi vähentää 

– perusmetsänhoito ei tukia kaipaa

– metsänhoidon hyödyt osoitettava 

talousneuvonnalla

• Passiivisten omistajien (esim. 

kuolinpesät) ”aktivointi” veron 

korotuksin ei toimi, sillä jos ei tee 

mitään, ei ole verotettavia tulojakaan

• Yhteystietojen helppo saatavuus 

asiakasmarkkinoinnin ja neuvonnan 

edellytys

• Kuolinpesät erityisongelma

– Jäsenistä ei ajantasaisia yhteystietoja

– Parannus luvassa, kun Metsäkeskus saa 

veroilmoituksen jättäjän yhteystiedot

– Pakollinen selvennyslainhuuto 

(osakkaiden tiedot lainhuutorekisteriin, 

muutoin sinne jäisivät perittävän tiedot, 

aktiivinen päätös)

• Metsätilarakennetta voidaan parantaa  

tilusjärjestelyin
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”Pois voihke ja itkun hyrske, käy työhön ja toimintaan!”1)

Neuvonta on tuloksellista

Suomen Metsäkeskus teki hiljaisten 

metsänomistajien neuvontaa vuonna 2016

• tavoitti noin 10 000 metsänomistajaa 

puhelimitse tai henkilökohtaisesti

Tulokset 

Vuoden sisällä:

• 50 % kirjautui Metsään.fi-palveluun

• 40 % antoi luvan metsävaratietojen 

siirtoon tai selailuun 

• 30 % teki vuoden aikana metsänkäyt-

töilmoituksen (puukaupan edellytys) tai 

haki Kemera-tukea

Kustannukset

• noin 1,1 milj. euroa
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1) J.H. Erkon Mieslaulun sanat.

• Vaihtoehtoiset metsäkäsittelytavat käyttöön

• Täsmäneuvontaa ja verkkotyökaluja

• Metsävaratiedon merkitys kasvaa

– töiden ulkoistaminen lisääntyy

– etämetsänomistajan vaikea tehdä 

toimeksiantoja, ellei ole luotettavaa 

paikkaan sidottua tietoa

– palvelumarkkinoinnin tehokkuus 

edellyttää täsmämarkkinointia

• ponnistelut suunnataan vain niitä 

todella tarvitseville: ”on aika huoltaa 

metsääsi”

– metsänomistajien segmentoinnin rinnalla 

yhä tärkeämpää metsien segmentointi

• omistajan ja metsän tarpeiden 

yhdistäminen 
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