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1368/2016

Valtioneuvoston asetus
Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erilli-

sestä tilinpäätöksestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun lain
(234/2016) 33 §:n 4 momentin, 41 §:n ja 43 §:n nojalla:

1 §

Metsähallituksen tilinpäätöksen perusteet

Metsähallituksen on tilikauden aikana ja ennen tilinpäätöksen valmistumista neuvotel-
tava tilinpäätöksensä perusteista maa- ja metsätalousministeriön kanssa, jos ennakoidun
tilinpäätöksen mukaisen tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja arvioidaan olennaisesti poik-
keavan tulostavoitteesta.

Jos Metsähallituksen tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on olennaisesti pienempi
kuin tulostavoite, Metsähallituksen on annettava maa- ja metsätalousministeriölle asiaa
koskeva selvitys. Maa- ja metsätalousministeriön on liitettävä Metsähallituksen selvitys ja
asiaa koskeva kannanottonsa esittelyasiakirjoihin, kun tilinpäätös esitellään vahvistetta-
vaksi.

2 §

Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tuloslaskelma

Valtion talousarviosta ja valtion talousarvion ulkopuolisista valtion rahastoista julkis-
ten hallintotehtävien kuluihin saatu rahoitus tulee esittää Metsähallituksen ja Metsähalli-
tuskonsernin tuloslaskelmassa omana eränään liiketoiminnan muiden tuottojen jälkeen. 

3 §

Metsähallituksen toimintakertomuksessa annettavat lisätiedot

Metsähallituksen toimintakertomuksessa on sen lisäksi, mitä osakeyhtiön toimintaker-
tomuksesta säädetään kirjanpitolaissa (1336/1997) ja kirjanpitoasetuksessa (1339/1997)
sekä osakeyhtiölaissa (624/2006), esitettävä tiedot:

1) Metsähallituksesta annetun lain (234/2016; jäljempänä metsähallituslaki) 8 §:ssä
tarkoitettujen eduskunnan päätösten noudattamisesta;

2) metsähallituslain 9 §:ssä tarkoitettujen ministeriön päätösten noudattamisesta;
3) metsähallituslain 34 §:ssä tarkoitetuista omaisuuden siirroista;
4) liiketoiminnan taseessa ilman tuottovaadetta olevista, muuhun omaan pääomaan

kuuluvista maa- ja vesialueista saaduista muista tuotoista kuin metsästys-, kalastus- ja
maastoliikenneluvista sekä metsästys- ja kalastusoikeuden vuokraamisesta kertyneistä
tuotoista ja näihin tuottoihin kohdistettavista kuluista;
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5) Metsähallituksen toiminnan, talouden ja tuloksellisuuden sekä niiden kehityksen
kannalta tärkeimmistä seikoista;

6) Metsähallituksen talouteen ja toimintaan sekä niiden kehittymiseen liittyvistä tär-
keimmistä riskeistä samoin kuin riskienhallinnan järjestelyistä;

7) metsähallituslain 28 §:ssä tarkoitetun valtion talousarviosta saadun rahoituksen käy-
töstä ja käyttötarkoituksesta; 

8) metsähallituslain 27 §:n 3 momentissa tarkoitetuista takausmaksuista; sekä
9) kiinteän omaisuuden luovutusten lukumäärästä sekä niiden yhteenlasketuista luovu-

tushinnoista sekä luovutusvoitoista ja -tappioista, jos Metsähallitus on luovuttanut tilikau-
den aikana oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002)
4 §:n 4 momentissa tarkoitettua kiinteää omaisuutta. 

4 §

Julkisten hallintotehtävien hoidon erilliskirjanpidon järjestäminen

Metsähallituksen kirjanpidossa on seurattava erikseen julkisten hallintotehtävien hoi-
don tuloja, menoja, varoja ja velkoja siten, että kirjanpidosta voidaan laatia metsähallitus-
lain 33 §:ssä tarkoitettu erillinen tilinpäätös. Metsähallituksen on laadittava kuvaus mene-
telmistä, joilla tulot, menot, varat ja velat kohdistetaan julkisten hallintotehtävien hoidolle.

5 §

Julkisten hallintotehtävien hoidon kirjanpito ja tilinpäätös

Poiketen siitä, mitä valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992) säädetään
kirjanpitoyksikön kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, noudatetaan Metsähallituksen julkis-
ten hallintotehtävien hoidosta pidettävässä erillisessä kirjanpidossa ja kirjanpitoon perus-
tuvan erillisen tilinpäätöksen laatimisessa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen sekä tämän
asetuksen säännöksiä.

Julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan tilinpäätöksen laatimisen yhtey-
dessä Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien muun oman pääoman muutokseksi.

Julkisten hallintotehtävien tilinpäätöksessä voidaan tehdä julkisten hallintotehtävien
hoidon tulevia tarpeita varten vapaaehtoisia varauksia sekä rahastoja. Varaukset ja rahas-
tointi tulee etukäteen hyväksyttää kyseistä toimintaa ohjaavassa ja rahoittavassa ministe-
riössä. 

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoidosta laadittu erillinen tilinpäätös toi-
mintakertomuksineen on erillinen osa Metsähallituksen tilinpäätöstä, minkä tulee selkeäs-
ti näkyä tilinpäätöksessä.

6 §

Arvonalennus julkisten hallintotehtävien hoidon käytössä olevasta omaisuudesta

Arvonalennus Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoidon käytössä olevasta
omaisuudesta saadaan tehdä taloudellisen tulonodotuksen puuttumisen perusteella, jos py-
syviin vastaaviin kuuluvaa omaisuutta ei voida käyttää enää julkisten hallintotehtävien
hoidosta johtuvaan toimintaan ja jos omaisuudella ei ole taloudellista arvoa. 

7 §

Julkisten hallintotehtävien toimintakertomuksessa annettavat lisätiedot

Julkisten hallintotehtävien hoidosta annettavassa toimintakertomuksessa on sen lisäksi,
mitä 3 §:ssä säädetään Metsähallituksen toimintakertomuksesta, esitettävä:
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1) johdon katsaus toimintaan ja etenkin siinä tapahtuneisiin tärkeimpiin muutoksiin
sekä arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä tilikauden aikana (johdon katsaus);

2) toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta, maksullisen toiminnan tulosta ja kannat-
tavuutta ja yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuutta sekä niiden kehitystä kos-
kevat tärkeimmät tiedot (toiminnallisen tehokkuuden tiedot);

3) suoritteiden määrää ja aikaansaatuja julkishyödykkeitä koskevat tärkeimmät tiedot
sekä palvelukykyä, suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatua ja niiden kehitystä koskevat
tärkeimmät tiedot (tuotos- ja laadunhallinnan tiedot);

4) tärkeimmät tiedot henkilöstömäärästä, henkilöstön rakenteesta eri tehtäväryhmissä,
henkilöstökuluista ja niiden rakenteesta ja työhyvinvoinnista sekä niiden kehityksestä sa-
moin kuin osaamisen ja muun aineettoman pääoman kehityksestä sekä toimintojen ja pal-
velujen uusiutumisesta (henkisten voimavarojen hallinnan tiedot);

5) tärkeimmät tiedot valtion talousarviosta saadun rahoituksen vaikuttavuudesta (vai-
kuttavuustiedot);

6) tilinpäätöslaskelmien analyysi, jossa selvitetään tilinpäätöslaskelmista ilmeneviä
seikkoja talouden kehityksestä ja rakenteesta sekä talouden ja tuloksellisuuden välisiä yh-
teyksiä (tilinpäätösanalyysi); sekä

7) tärkeimmät tiedot toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinneista, jos tili-
kauden aikana on tehty toiminnasta laajempi vaikutusten ja tuloksellisuuden arviointi (ar-
viointien tulokset).

8 §

Julkisten hallintotehtävien tilinpäätöksen liitteessä annettavat lisätiedot

Julkisten hallintotehtävien tilinpäätöksen liitteessä on esitettävä:
1) tiedot valtion talousarviossa julkisten hallintotehtävien hoitoon osoitetuista määrä-

rahoista sekä niiden käytöstä ja käyttötarkoituksesta (varainkäytön laskelma);
2) tiedot muusta rahoituksesta, joka on saatu valtion talousarviosta tai Euroopan unio-

nin yleisestä talousarviosta, Euroopan unionin hoidossa olevista tai sen puolesta hoide-
tuista talousarvioista, sekä rahoituksen käytöstä ja käyttötarkoituksesta (varainkäytön las-
kelma);

3) tiedot julkisten hallintotehtävien hoidon kustannusvastaavuudesta;
4) kuvaus julkisten hallintotehtävien hoidon kustannuslaskennan periaatteista;
5) yhteenvetotiedot julkisten hallintotehtävien käyttöön saadusta ja hankitusta kiinte-

ästä omaisuudesta sekä omaisuuden hankintamenoista;
6) yhteenvetotiedot julkisten hallintotehtävien käytöstä luovutetusta kiinteästä omai-

suudesta sekä omaisuudesta saaduista luovutushinnoista, luovutusvoitoista ja -tappioista
sekä luovutuksista aiheutuneista menoista;

7) tiedot tilinpäätöksen laatimisessa noudatetuista periaatteista ja arvostusperiaatteista
sekä tilinpäätöksen vertailtavuuteen edellisen vuoden tilinpäätökseen vaikuttavista sei-
koista;

8) henkilöstökulujen erittely, joka sisältää selvityksen julkisten hallintotehtävien hoi-
don henkilöstökulujen jakautumisesta palkkoihin ja palkkioihin ja tulosperusteisiin eriin,
johdon palkoista ja palkkioista, luontoisetujen yhteenlasketusta arvosta, lomapalkkavelas-
ta, eläkekuluista ja muista henkilöstösivukuluista;

9) selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista;
10) selvitys aineettomaan ja aineelliseen omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden pois-

toista tase-erien mukaan eriteltynä;
11) erittely rahoitustuotoista ja -kuluista;
12) selvitys julkisten hallintotehtävien hoidon hallinnassa olevista erilajisista osak-

keista ja osuuksista sekä muista osakkeisiin rinnastettavista arvopapereista samoin kuin
julkisten hallintotehtävien hoidon tekemistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista;
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13) erittely julkisten hallintotehtävien hoidon taseeseen sisältymättömistä, julkisten
hallintotehtävien hoidon hallinnoimista rahastoiduista varoista, säätiöistä ja yhdistyksistä;

14) valtiovarainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön
määräämät selvitykset; sekä

15) muut oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarpeelliset täydentävät tiedot.

9 §

Tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen

Metsähallituksen on viipymättä sen jälkeen, kun allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkas-
tuskertomus on annettu maa- ja metsätalousministeriölle, toimitettava ne myös ympäris-
töministeriölle, valtiovarainministeriölle ja valtiokonttorille sekä valtiontalouden tarkas-
tusvirastolle.

Jos Metsähallitus laatii välitilinpäätöksen, se on toimitettava maa- ja metsätalousminis-
teriölle ja ympäristöministeriölle.

10 §

Tilinpäätöksen esittely

Maa- ja metsätalousministeriön on esiteltävä Metsähallituksen ja Metsähallituskonser-
nin tilinpäätös valtioneuvostolle vahvistettavaksi siten, että valtioneuvoston päätös tilin-
päätöksen vahvistamisesta sekä muista toimenpiteistä, joihin Metsähallituksen toiminnan
ja talouden johdosta on tarpeen ryhtyä, otetaan huomioon, kun ministeriö valmistelee toi-
mialansa toiminnan tuloksellisuuden kuvausta valtion talousarviosta annetun lain
(423/1988) 17 §:ssä tarkoitetun hallituksen vuosikertomuksen valmistelua varten.

Tilintarkastuskertomus ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 66 i §:n
4 momentissa tarkoitetut maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön kan-
nanotot on liitettävä esittelyasiakirjoihin, kun Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin
tilinpäätös esitellään vahvistettavaksi.

11 §

Toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuus

Julkisten hallintotehtävien hoidosta pidettävässä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on li-
säksi otettava huomioon, mitä eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoi-
muus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetussa laissa (19/2003) säädetään. 

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Vuoden 2016 lopussa päättyvään tilikauteen sovelletaan metsähallituslain voimaan tul-

lessa voimassa olleita kirjanpitoa, erilliskirjanpitoa, tilinpäätöstä ja erillistä tilinpäätöstä
koskevia säännöksiä sekä 3 ja 7—10 §:ää.

Tämän asetuksen kirjanpitoa, erilliskirjanpitoa, tilinpäätöstä ja erillistä tilinpäätöstä
koskevia säännöksiä sovelletaan kirjanpitoon, erilliskirjanpitoon, tilinpäätökseen ja erilli-
seen tilinpäätökseen tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2017. 
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Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Hallitusneuvos Vilppu Talvitie
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