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Baseneheten i forskningen  är  projektet.  De flesta 

projekten  är  sammankopplade  i problemcentrerade,  

tvärvetenskapliga  forskningsprogram.  

Metlas riksomfattande organisation  bygger  på 

koncernprincipen  där byggstenarna  är 

forskningscentraler  och  forskningsstationer.  

Forskningsverksamheten  är  indelad i  resultatområden 

vilket förbättrar effektiviteten och  problemställningen  

när  de gäller regioninriktade  uppgifter. 

Varje  resultatområde svarar för den strategiska  

målsättningen  i sin region.  

Presterande av  forskningsresultat  

Från forskningsparker  till 

laboratorieanalyser  

Praktisk  tillämpning  av  resultaten 

nr-, Internationell verksamhet 

Stödtjänster  

SAMARBETE MED NÄRSTÅENDE  ENHETER  

Metlas närmaste kontakter är dess finansiärer, 

kunder och  samarbetspartner.  De viktigaste  

samarbetarpartnerna  är universitet, högskolor  

och  forskningsinstitut.  En av  Servicemetlas 

visioner är att med närstående universitet och 

högskolor  inrätta  gemensamma professurer. 
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SERVICEMETLA 

METLAS VÄRDERINGAR 

Oavhängighet  och  öppenhet 

Tillförlitlig  forskning  

Ansvar för  framtiden och  naturen  

Finländskhet,  internationalitet 

Respekt  för  människan  och  hennes 

kunnande 

FRAMTIDSVISION 

Metla är  en  toppenhet  inom den internationella 

skcgsfcrskningen.  Metla erbjuder  service  åt det finländska 

samhället,  det nationella och  internationella 

vetenskapssamfundet  och  hela skcgsklustern.  

Metlas  arbetssätt  accentuerar  

Framsynthet  och  initiativförmäga  

Metlas forskning  är  starkt  

fokuserad på  framtiden. Forskningen  är 

inriktad på att kunna besvara  frågor  som 

antas bli aktuella i framtiden. 

In tim  kontakt  med kundkretsen,  problemcentrering  och 

samarbete 

Utbyte   

Metlas verksamhetsprinciper  bygger  på 

produktivitet,  lönsamhet och  effektivitet. 

Riktgivande  för Metlas hela  personal  är  att 

nå de mål som uppställts.  

Flexibilitet,  service  och  kvalitet  

Personalens kunnande samt en effektiv 

planering  och  uppföljning  av  

forskningsverksamheten  borgar  för att  

Metlas forskning ligger  på  en hög  

vetenskaplig  nivå. 

Forsknings-  och  naturparkernas  roll inom 

forskningen  kommer  att  utökas. 

Sammanjämkandet  av  ekonomiska och 

sociala frågor  med miljöfrågor är  framtidens 

stora  utmaning. Metlas  samhälleliga  uppgift 

är att med forskning  främja en ekonomiskt,  

ekologiskt  och socialt  godtagbar  vård och 

användning  av skogarna.  

Metlas löser problem utgäende  frän 

kundens behov av  kunskap  och 

information och viii effektivera en 

mängsidig  praktisk  tillämning  av  

forskningsresultaten.  

Genom sin  forskning  svarar  Metla på  aktuella 

forskningsbehov  och  skapar ett omfattande samarbete 

med olika organisationer.  

mwv.metla.fi/ 

En ny  viktig  uppgift  är  den riksomfattande 

skogsförädlingen  som frän är  2000 integrerats  i  

Metlas verksamhet. 
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