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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Lapin vajaatuottoisten 
metsien kunnostamisesta annetun lain ja erliiden muiden ehdotet
tuon metsälakiin ja kestävän metsätalouden rahoituksesta ehdotet
tuon lakiin liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi kiinteistön 
yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsää
dännössä tarl{Oitettuun toimenpiteeseen 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi La
pin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 
annettua lakia, maa- ja metsätalouden ra
kennepoliittisista toimenpiteistä annettua la
kia, metsien hyönteis- ja sienituhojen torjun
nasta annettua lakia, metsänhoitoyhdistyksis
tä annettua lakia ja poronhoitolakia. Muu
tokset liittyvät pääosin eduskunnan käsitel
tävänä olevaan hallituksen esitykseen metsä
laiksi sekä laeiksi kestävän metsätalouden 
rahoituksesta ja rikoslain 48 luvun 1 §:n 3 
momentin muuttamisesta. Lisäksi ehdotetaan 
säädettäväksi laki kiinteistön yhteis
omistajien osallistumisesta metsätalouden 
rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toi
menpiteeseen, jolla kumottaisiin tilan yhteis
omistajien osallistumisesta metsänparan
nushankkeesen annettu laki. 

Lapin vajaatuottoisten metsien kunnosta
misesta annettuun lakiin ehdotetaan lähinnä 
sellaisia muutoksia, jotka liittyvät ehdotet
tuun lakiin kestävän metsätalouden rahoituk
sesta. Muutokset koskevat muun muassa ra
hoituksen suuntaamista ja takaisinperintää. 

Laissa kiinteistön yhteisomistajien osallis
tumisesta metsätalouden rahoituslainsäädän
nössä tarkoitettuun toimenpiteeseen säädet
täisiin siitä, millä edellytyksillä kiinteistöä 
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hoitavat osaomistajat voisivat ryhtyä ehdo
tetussa kestävän metsätalouden rahoitusta 
koskevassa laissa ja Lapin vajaatuottoisten 
metsien kunnostamisesta annetussa laissa 
tarkoitettuun toimenpiteeseen. 

Maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista 
toimenpiteistä annettuun lakiin ehdotettavat 
muutokset liittyvät ehdotettuun metsänpa
rannuslain kumoavaan lakiin kestävän met
sätalouden rahoituksesta. Muutokset koske
vat muun muassa lakiviittausten muuttamista 
ja takaisinperintäsäännösten tarkistamista. 

Poronhoitolakia ehdotetaan muutettavaksi 
niin, että lakiin sisällytetään valtuutus met
sätalousasioissa toimivaltaiselle ministeriölle 
antaa tarvittaessa yleisiä rajoittavia määräyk
siä porojen laiduntamisesta ehdotetussa met
sälaissa tarkoitetulla suojametsäalueella. Li
säksi muiden edellä mainittujen lakien muu
toksenhakusäännökset ehdotetaan muutetta
viksi. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan sa
manaikaisesti säädettäviksi ehdotettujen met
sälain ja kestävän metsätalouden rahoitusta 
koskevan lain kanssa. Niitä koskevassa hal
lituksen esityksessä ehdotetaan, että lait tuli
sivat voimaan vuoden 1997 alusta. 
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PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

1.1. Lapin vajaafoottoisten metsien 
kunnostamisesta annettu laki 

Lapin vajaatuottoisten metsien kunnosta
misesta annetun lain (1 057 /82), jäljempänä 
Lapin laki, mukaisesti on Lapin läänissä ja 
Kuusamon kunnassa vuodesta 1982 alkaen 
toteutettu metsätalouden alueellista suunnit
telua ja edistetty vajaatuottoisten alueiden 
kunnostamista. Tämän määräaikaisen lain 
voimassaoloa on jatkettu 1 päivänä maalis
kuuta 1995 voimaan tulleella lailla siten, että 
laki on voimassa vuoden 1998 loppuun. 

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan 
hallituksen esitys metsälaiksi sekä laeiksi 
kestävän metsätalouden rahoituksesta ja ri
koslain 48 luvun 1 §:n 3 momentin muut
tamisesta (HE 63/1996 vp ). Jotta Lapin laki 
ja rahoituksen yleislaki, kestävän metsäta
louden rahoituksesta ehdotettu laki, jäljem
pänä ehdotettu rahoituslaki, eivät perusteetta 
poikkeaisi toisistaan, Lapin lakia tulisi muut
taa siten, että muutokset tulisivat voimaan 
yhtäaikaa ehdotettujen metsälain ja rahoitus
lain kanssa. Siten tulisi muuttaa ja täydentää 
esimerkiksi rahoituksen suuntaamista ja ta
kaisinperintää sekä muutoksenhakutietä kos
kevia säännöksiä. 

Voimassa olevan Lapin lain mukaan laissa 
tarkoitettuja tehtäviä hoitavat metsälautakun
nat Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden 
kehittämiskeskuksesta (1474/95) tuli voi
maan 1 päivänä maaliskuuta 1996. Metsä
lautakunnista on muodostettu metsäkeskuk
set, jotka hoitavat metsälakeihin liittyviä 
aluetason tehtäviä. Siten Lapin lakia ehdote
taan muutettavaksi niin, että lain säännöksis
sä sana "metsälautakunta" korvataan sanalla 
"metsäkeskus". 

Lapin lain 1 §:ssä säädetään rahoituksen 
keskeisistä perusteista. Lain 1 §:n 1 mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
siihen lisätään täsmentävä käsite "kunnosta
mistyöt", jota käytetään lain muissakin sään
nöksissä. 

Lain 1 §:n 2 momentissa viitataan metsän
parannuslakiin (140/87). Koska ehdotettu ra
hoituslaki kumoaisi metsänparannuslain, viit
taus ehdotetaan korvattavaksi viittauksella 
mainittuun rahoituslakiin. Lisäksi momentin 

viimeistä lausetta ehdotetaan täsmennettä
väksi sanoilla "suunnittelun ja toteuttami
sen". 

Lain 1 §:n 3 momentissa säädetään alueel
lisesta suunnitelmasta. Toteutettavista kun
nostamistöistä on lisäksi tehty toimenpide
kohtaiset suunnitelmat. Säännöstä ehdotetaan 
täsmennettäväksi maininnalla siitä, että kun
nostamistöistä tehdään suunnitelma siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Tar
koitus on, että Lapin laissa tarkoitettuja töitä 
voitaisiin asetuksella säädettävällä tavalla 
sisällyttää ehdotetun rahoituslain 3 §:n 2 
momentissa tarkoitettuun maanomistajakoh
taisia toimenpiteitä varten laadittavaan 
useampivuotiseen suunnitelmaan (toimin
tasuunnitelma). Silloin kun työt sisältyvät 
tällaiseen toimintasuunnitelmaan, ei tarvittai
si toimenpidekohtaista suunnitelmaa. Ehdo
tetun rahoituslain mukaan pääperiaatteena 
olisi, että maanomistaja rahoituksen saajana 
päättäisi, kenen tehtäväksi hän antaisi töiden 
suunnittelun ja toteuttamisen silloin, kun hän 
ei tee niitä itse. Poikkeuksen muodostaisivat 
vain metsäluonnonhoitohankkeet. Myös La
pin laissa tarkoitetun rahoituksen osalta nou
datettaisiin sitä periaatetta, että rahoituksen 
saaja itse päättää siitä, kuka suunnittelee työt 
ja kuka toteuttaa ne. Tarkoitus on, että Lapin 
vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 
annetun asetuksen (211/95), jäljempänä La
pin asetus, 7 §, jonka mukaan Lapin laissa 
tarkoitetut työt tehdään asianomaisen metsä
lautakunnan toimesta tai valvonnassa, kumo
taan. 

Lain 1 §:n 4 momentin säännös ohjaa ra
hoitettavien töiden valintaa ja toteuttamista
paa. Säännöksen mukaan työt on ohjattava 
ensisijaisesti puuntuotannon kannalta edulli
simpiin kohteisiin ottaen samalla huomioon 
alueen eri osien olosuhteet sekä ympäristön
suojelu- ja työllisyysnäkökohdat. Hankkei
den on oltava taloudellisesti sekä luonnon
ja ympäristönhoidon kannalta tarkoituksen
mukaisia, ja ne on keskitettävä siten, että ne 
voidaan toteuttaa taloudellisesti edullisim
malla tavalla. Ehdotetun rahoituslain periaat
teita vastaavasti säännöstä ehdotetaan täy
dennettäväksi niin, että töiden ohjaamisessa 
tulisi ottaa huomioon myös metsien biologi
nen monimuotoisuus. Ehdotettua rahoitusla
kia vastaavasti säännökseen ehdotetaan myös 
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lisättäväksi valtuutus, jonka mukaan metsä
talousasioissa toimivaltainen ministeriö voisi 
antaa tarkempia yleisiä määräyksiä töiden 
yleisistä vaatimuksista. Säännöksen sanat 
"luontaisen uudistumisen edistämis- ja met
sänviljelytyöt" ehdotetaan korvattavaksi sa
nalla "kunnostamistyöt". 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 a § 
rahoituksen rajoituksista eräissä tapauksissa. 
Pykälässä säädettäisiin periaatteiltaan saman
laisista asioista kuin ehdotetun rahoituslain 
4 §:ssä ja 24 §:n 5 momentissa. Tarkoitus 
on, että Lapin asetuksen 1 §:ää muutetaan 
siten, että siitä poistetaan lause, jonka mu
kaan alueen vajaatuottoisuus ei saa johtua 
yksityismetsälain ( 412/67) vastaisesta hak
kuusta. 

Lain 2 §:ssä mainitaan, että varojen myön
täminen luontaisen uudistumisen edistämi
seen ja metsänviljelytyöhön edellyttää maan
omistajan hakemusta. Säännöstä ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että siinä todettaisiin, 
että varojen myöntäminen kunnostamistyö
hön edellyttää maanomistajan hakemusta. 
Lisäksi 2 §:ään ehdotetaan uutta selventävää 
momenttia, jonka mukaan maanomistajalta 
saadun maanvuokraoikeuden, testamenttiin 
perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoi
keuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan 
oikeuden haltijaan voidaan soveltaa, mitä 
laissa säädetään maanomistajasta. Säännös 
vastaisi ehdotetun rahoituslain periaatetta. 

Lisäksi 2 §:ään ehdotetaan uutta moment
tia, jossa viitattaisiin ehdotetun rahoituslain 
säännökseen Euroopan unionin osaksi rahoit
tamien ohjelmien puitteissa rahoitettavista 
töistä. Siten laissa tarkoitettuihin toimenpi
teisiin voitaisiin myöntää lain mukaista tu
kea ohjelmien edellyttämänä kansallisena 
osarahoituksena. Sen estämättä, mitä laissa 
säädetään, tulisi tukea Euroopan unionin 
osaksi rahoittamiin toimenpiteisiin myönnet
täessä noudattaa, mitä Euroopan yhteisöjen 
säädöksissä säädetään tai niiden nojalla an
netuissa Euroopan unionin toimielinten pää
töksissä määrätään taikka mitä maa- ja met
sätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 
annetussa laissa (1303/94) säädetään tuen 
myöntämisen edellytyksistä, tuen määrästä 
sekä tuen takaisinperimisestä ja muista eh
doista. 

Lain 2 a §:ssä säädetään rahoituspäätöksen 
peruuttamisesta tai muuttamisesta eräissä 
alueen käyttötarkoituksen muuttamistilan
teissa. Säännöksen sanamuotoa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että se vastaisi ehdote-

tun rahoituslain 27 §:ssä olevan vastaavan 
säännöksen sanamuotoa. 

Lain 4 §:ssä säädetään alueen hoitovelvol
lisuuden laiminlyönnistä aiheutuvista seuraa
muksista. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että se vastaisi ehdotetun rahoituslain 
15 §:n periaatteita muun muassa hoitovelvol
lisuuden pituuden, määräajan alkamisen 
määrittelyn ja sen osalta, keneen seuraamuk
set kohdistetaan. Samalla lain 3 §:ää, jossa 
hoitovelvollisuus asetetaan, ehdotetaan täs
mennettäväksi niin, että hoitovelvollisuuden 
määräaika mainitaan tässäkin pykälässä. Li
säksi 4 § :ään lisättäisiin viittaus lakiin ehdo
tettuun uuteen 4 c §:ään. Siten rahoituksen 
saajalle voitaisiin määrätä tuen takaisinperi
misen seuraamus noudattaen ehdotetun ra
hoituslain 29 §:ää. 

Lain 4 a §:ssä taas säädetään kunnostamis
työn kohteena olleen alueen käyttötavan 
muuttamisesta aiheutuvista seuraamuksista. 
Tämä pykälä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että se vastaisi ehdotetun rahoituslain 16 §:n 
periaatteita hoitovelvollisuuden pituuden, 
määräajan alkamisen määrittelyn ja sen osal
ta, keneen seuraamukset kohdistetaan. 

Lain 4 b § :n mukaan hoitovelvollisuuden 
lakkaamisesta voidaan tehdä päätös eräissä 
sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa, jois
sa kunnostustyö on olennaisilta osiltaan me
nettänyt merkityksensä. Pykälään ehdotetaan 
lisättäväksi ehdotetun rahoituslain 18 § :n 2 
momenttia vastaava uusi momentti, jonka 
mukaan metsäkeskus voisi vapauttaa maan
omistajan hoitovelvollisuudesta myös silloin, 
kun maanomistaja on menettänyt mahdolli
suutensa saada täysi taloudellinen hyöty val
tion tuella toteutetusta kunnostamistyöstä sen 
johdosta, että alueen monimuotoisuuden tur
vaaminen säännöksessä tarkoitetulla tavalla 
rajoittaa metsän hoitoa ja käyttöä. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 c §, 
jossa viitattaisiin ehdotetun rahoituslain 28 
ja 29 § :ään. Siten Lapin laissa tarkoitetun 
tuen peruuttamisessa ja takaisinperimisessä 
noudatettaisiin, mitä mainituissa pykälissä 
säädetään tuen peruuttamisesta ja takaisinpe
rimisestä sekä tuen peruuttamisen ja ta
kaisinperimisen seuraamuksista. Ehdotetun 
rahoituslain 28 §:n viimeisessä momentissa 
säädettäisiin, että 28 §:n 1, 2 ja 4 momentin 
säännöksiä ei sovelleta silloin, kun on kyse 
15-17 § :ssä tarkoitetusta takaisinperimisen 
perusteesta. Ehdotetun rahoituslain 15 ja 16 
§:ää vastaavat Lapin laissa 4 ja 4 a §. Eh
dotetun rahoituslain 17 §:ää vastaavaa sään-
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nöstä ei ole Lapin laissa. 
Lain 5 § :ssä säädetään muutoksenhausta. 

Pykälän mukaan muutosta saa hakea valitta
malla maaseutuelinkeinojen valitus
lautakunnalta. Koska ehdotetun rahoituslain 
33 §:n mukaan muutosta rahoituslain mukai
seen metsäkeskuksen päätökseen saa hakea 
valittamalla lääninoikeudelta, Lapin lain py
kälää ehdotetaan muutettavaksi vastaavasti. 
Pykälässä viitattaisiin 1 päivänä joulukuuta 
1996 voimaan tulevaan hallintolainkäyttöla
kiin (586/96), joka kumoaa muutoksenhaus
ta hallintoasioissa annetun lain (154/50). Li
säksi pykälässä ehdotetaan säädettäväksi kat
selmuksen pitämisestä eräissä tapauksissa 
ehdotettua rahoituslakia vastaavasti. Lain 
6 §:ssä säädetään takaisin perittävien varojen 
pakkoperinnästä. Pykälä ehdotetaan muutet
tavaksi ehdotetun rahoituslain periaatteita 
vastaavaksi. Maininta etuoikeudesta kiinteis
tön pakkohuutokaupassa poistettaisiin. 

1.2. Laki kiinteistön yhteisomistajien osal
Iistumisesta metsätalouden rahoitus
lainsäädännössä tarkoitettuun toimenpi
teeseen 

Ehdotetulla rahoituslailla kumottaisiin met
sänparannuslaki. Sen vuoksi tulisi muuttaa 
tilan yhteisomistajien osallistumisesta met
sänparannushankkeeseen annettua lakia 
(954/71), jäljempänä yhteisomistajalaki. La
kia tulisi täsmentää muutoinkin. Muutoksia 
olisi tehtävä niin paljon, että olisi tarkoituk
senmukaisempaa kumota laki uudella lailla 
kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta 
metsätalouden rahoituslainsäädännössä tar
koitettuun toimenpiteeseen. Ehdotetun lain 1 
§:n 1 momentista ilmenisi, että laki koskisi 
ehdotetussa rahoituslaissa ja Lapin laissa tar
koitettuja toimenpiteitä. Tällaisia toimenpi
teitä kutsuttaisiin lain myöhemmissä sään
nöksissä "metsätalouden rahoituslainsäädän
nössä tarkoitetuiksi toimenpiteiksi". Lain 
nimessä käytettäisiin samaa ilmaisua. Myös 
yhteisomistajalakia on vakiintuneesti sovel
lettu metsänparannuslaissa tarkoitettujen toi
menpiteiden lisäksi Lapin laissa tarkoitettui
hin toimenpiteisiin. 

Ehdotetussa rahoituslaissa puuntuotannon 
kestävyyden turvaamiseen liittyvien töiden 
yleisenä vaatimuksena olisi muun muassa se, 
että työt ovat taloudellisesti tarkoituksenmu
kaisia. Lisäksi edellytettäisiin, että työt on 
mahdollisuuksien mukaan keskitettävä niin, 

että ne voidaan toteuttaa taloudellisesti edul
lisimmalla tavalla. Lapin laissa on vastaavat 
vaatimukset. Tällaiset periaatteet ovat myös 
kumottavassa metsänparannuslaissa. 

Ne perusteet, jotka on aikanaan esitetty 
hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi 
tilan yhteisomistajien osallistumisesta met
sänparannushankkeeseen (HE 5 8/1971 vp ), 
ovat edelleen olemassa. Taloudellinen tar
koituksenmukaisuus edellyttää usein, että 
toimenpiteet voidaan suunnitella ja toteuttaa 
siten, että ne koskevat mahdollisimman yh
tenäisiä laajahkoja alueita. Toimenpiteiden 
tällaista keskittämistä ei kuitenkaan voida 
aina toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla, 
jos alueella on yhteisomistuksessa olevia 
kiinteistöjä. Tällöin voi syntyä vaikeuksia 
sen vuoksi, että kaikkia yhteisomistuksessa 
olevan kiinteistön omistajia ei tavoiteta tai 
kaikki heistä eivät anna suostumustaan toi
menpiteen toteuttamiseen. Tällöin toimenpi
teen toteuttamista haluaville yhteisomistajille 
ei voida myöntää lainaa ja ehdotetun rahoi
tuslain ja Lapin lain velvoitteet huomioon 
ottaen sama koskisi ilmeisesti myös tuen 
myöntämistä. Työn toteuttaminenkin vaatii 
yleensä kiinteistön kaikkien yhteisomistajien 
suostumuksen. Siksi yhteisomistuksessa 
olevaa kiinteistöä hoitavien, säädetyn osuu
den omistavien yhteisomistajien tulisi voida 
saada aikaan ehdotetussa rahoituslaissa ja 
Lapin laissa tarkoitettu toimenpide tarvitta
essa myös ilman muiden yhteisomistajien 
suostumusta. Yhteishankkeiden suunnittelun 
ja toteuttamisen helpottuminen alentaisi ylei
sesti ottaen kustannuksia. Ehdotettu laki pa
rantaisi mahdollisuuksia saada aikaan tar
peellisia töitä. Yhteiskunnankin kannalta on 
tärkeätä, että sekä puuntuotannon kestävyyt
tä turvaavia että metsien biologista moni
muotoisuutta ylläpitäviä toimenpiteitä saa
daan toteutettua. Etenkin puuntuotannon kes
tävyyttä turvaavat toimenpiteet lisäävät 
yleensä kiinteistön arvoa ja koituvat siten 
muidenkin yhteisomistajien hyödyksi. 

Vastaisuudessakin olisi kuitenkin turvatta
va myös muiden yhteisomistajien oikeudet. 
Sen vuoksi lain 1 §:ssä ehdotetaan säädettä
väksi, että vain sellaisiila yhteisomistajilla, 
jotka omistavat kiinteistöstä vähintään puolet 
ja joihin kuuluvat kiinteistöä hoitavat yhteis
omistajat, olisi oikeus ryhtyä tällaiseen toi
menpiteeseen ja ottaa vastaan tukea sekä 
lainaa. Sama koskisi yhtäkin yhteisomistajaa, 
joka täyttää säädetyt ehdot. Toimenpidettä ei 
kuitenkaan saisi aloittaa ilman metsäta-
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lousasioissa toimivaltaisen ministeriön lupaa, 
jos joku muista yhteisomistajista vastustaisi 
toimenpidettä. Tällöin olisi kiinnitettävä 
huomiota siihen, aiheuttaisiko toimenpide 
huomattavaa haittaa tai vahinkoa sellaiselle 
yhteisomistajalle, joka vastustaa toimenpi
dettä. 

Ehdotettua rahoituslakia vastaavasti kiin
teistö olisi panttina lainan takaisin maksami
sesta niin kuin maakaaren (540/95) 20 lu
vussa säädetään. Ehdotetun rahoituslain peri
aatteita vastaavasti kiinteistö ei kuitenkaan 
olisi panttina takaisin perittävän tuen maksa
misesta. 

Sellaiset toimenpiteet, joihin myönnetään 
vain tukea, eroavat lainalla rahoitettavista 
toimenpiteistä siinä, että maanomistajan on 
itse rahoitettava osa toimenpiteen toteutta
miskustannuksista. Tämäkin on omiaan estä
mään toimenpidettä haluavia yhteisomistajia 
ryhtymästä harkitsemattomiin toimenpitei
siin. Tällaiset tukihankkeet ovat myös yleen
sä kiinteistökohtaisesti arvioituna melko pie
niä eivätkä ne aiheuta maanomistajille suuria 
rasituksia. Sen vuoksi ehdotetaan säädettä
väksi, että silloin kun toimenpidettä varten 
kiinteistölle haetaan vain tukea, sellaisilla 
yhteisomistajilla yhteisesti, jotka omistavat 
kiinteistöstä vähintään neljänneksen ja joihin 
kuuluvat kiinteistöä hoitavat yhteisomistajat, 
on oikeus ryhtyä toimenpiteeseen, jos he 
luopuvat vaatimasta muilta yhteisomistajilta 
toimenpiteen toteuttamiskustannuksia. Ku
mottavaksi ehdotetun yhteisomistajalain mu
kaan tilaa hoitavat yhteisomistajat voivat 
ryhtyä hankkeeseen omistamiensa osuuksien 
lukumäärästä riippumatta silloin, kun han
ketta varten haetaan vain avustus. Vaatimus 
vähintään neljänneksen omistusosuudesta 
olisi kuitenkin tarpeellinen. Säännöksessä 
tarkoitetussa tilanteessa muutkin yhteisomis
tajat joutuisivat vastaamaan ehdotetussa ra
hoituslaissa ja Lapin laissa tarkoitetusta hoi
tovelvollisuudesta ja velvollisuudesta olla 
ottamatta aluetta muuhun käyttöön sikäli, 
että tuki voitaisiin periä takaisin myös näiltä 
muilta yhteisomistajilta. Tämä vaatimus olisi 
tarpeellinen myös sen vuoksi, että lain 2 
§ :ään ehdotettavan säännöksen mukaan eh
dotetun rahoituslain 28 § :ssä tarkoitettujen 
takaisinperintäperusteiden kohdentamista 
rajoitettaisiin jäljempänä selvitetyllä tavalla. 
Koska takaisinperintävaatimukset voitaisiin 
usein kohdistaa ainoastaan niihin yhteis
omistajiin, jotka ovat vastaanottaneet tukea, 
valtion saamisen perintää turvaisi se, että 

tällaiset yhteisomistajat omistaisivat vähin
tään neljänneksen tilasta. 

Lain 1 §:stä ilmenisi, että säännöksen 1 ja 
2 momentissa säädettyä sovellettaisiin myös 
sellaisiin jakamattoman kuolinpesän osakkai
siin, joiden arvioitu osuus vastaisi näissä 
momenteissa tarkoitettuja omistusosuuksia. 
Siten tuen tai lainan myöntämisajankohtana 
tulisi arvioida, millainen hakijoiden osuus 
olisi, mikäli pesä jaettaisiin. Tällaista sään
nöstä ei ole kumottavassa yhteisomistajalais
sa, mutta mainittua lakia on vakiintuneesti 
tulkittu niin, että sitä on sovellettu myös 
jakamaUoman kuolinpesän osakkaisiin. 

Lain 2 § :n 1 momentissa säädettäisiin, että 
1 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa jokainen 
kiinteistön yhteisomistajista vastaisi sääde
tyin poikkeuksin metsätalouden rahoituslain
säädännössä, siis ehdotetussa rahoituslaissa 
ja Lapin laissa, tarkoitettujen velvollisuuksi
en täyttämisestä koko kiinteistön osalta. 
Tämä koskisi lähinnä hoitovelvollisuutta, 
velvollisuutta olla ottamatta aluetta muuhun 
käyttöön ja velvollisuutta lainan takaisin 
maksamiseen. Lain 2 §:n 2 momentissa ra
joitettaisiin ehdotetun rahoituslain 28 §:ssä 
tarkoitettujen takaisinperintäperusteiden ja 
29 §:ssä tarkoitettujen takaisinperimisen seu
raamusten kohdentamista. Säännös olisi tar
peellinen sen vuoksi, että mainitussa 28 
§:ssä tarkoitettuja takaisinperintäperusteita ei 
olisi asianmukaista kohdentaa sellaiseen yh
teisomistajaan, joka ei ole vastaanottanut 
rahoitusta eikä ole myöskään osallistunut 
tuen takaisinperimisen taikka lainan ir
tisanomisen perusteena olevaan toimintaan. 
Takaisinperintävaatimus voitaisiin kuitenkin 
kohdentaa sellaiseen yhteisomistajaan, joka 
siitä huolimatta, että hän ei ole hakenut eikä 
vastaanottanut rahoitusta, on osallistunut 
takaisinperimisen perusteena olevaan toi
mintaan, esimerkiksi siten, että on ottanut 
tuen muuhun käyttöön kuin mihin se on 
myönnetty. Ehdotetun rahoituslain 29 §:ssä 
tarkoitettu takaisinperimisen seuraamus voi
taisiin kuitenkin kohdentaa ainoastaan sellai
seen yhteisomistajaan, joka on vastaanotta
nut rahoitusta. Näitä periaatteita noudatettai
siin myös silloin, kun on kyse Lapin laista. 
Mainittuun lakiin ehdotetussa uudessa 4 c 
§:ssä viitataan tuen takaisinperinnän osalta 
rahoituslain 28 ja 29 §:ään. 

Lain 3 §:ään ehdotetaan otettavaksi selven
tävä maininta siitä, että sovintojaolla hallit
tuun kiinteistön määräosaan sovellettaisiin, 
mitä laissa säädetään kiinteistöstä. Lisäksi 3 
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§:ään ehdotetaan otettavaksi selventävä sään
nös, joka osoittaisi, että lailla ei rajoitettaisi 
niin sanottujen passiiviosakkaiden osallistu
mista yhteishankkeena toimeenpantavaan 
ojitukseen ja metsätiehen. 

Metsäkeskus päättäisi laissa tarkoitetun 
tuen ja lainan myöntämisestä ja takaisinpe
rimisestä. 

Edellä esitettyjen näkökohtien nojalla eh
dotetaan lisäksi, että laissa olisi eräitä tie
doksiautoa ja kiinteistöä koskevan puheval
lan käyttämistä koskevia säännöksiä toimen
piteiden yksinkertaistamiseksi. Säännökset 
vastaisivat periaatteiltaan yhteisomistajalain 
vastaavia säännöksiä. 

Kiinteistöä hoitavana yhteisomistajana voi
taisiin pitää ainakin sellaista yhteisomistajaa, 
joka on perintökaaren ( 40/65) 24 luvun 1 
§:ssä tarkoitetussa sopimuksessa sovittu kiin
teistön hoitajaksi tai, jos tällaista sopimusta 
ei ole tehty, kiinteistöllä asuvaa yhteisomis
tajaa taikka sellaista yhteisomistajaa, joka 
yhteisomistajien tekemällä sopimuksella on 
määritelty toimimaan ehdotetussa laissa tar
koitettuna kiinteistöä hoitavana yhteisomista
jana. Esimerkiksi ehdotetun lain 5 §:ssä tar
koitetuissa tapauksissa kiinteistöä hoitavaksi 
yhteisomistajaksi voitaisiin katsoa yhteis
omistaja, joka on perintökaaressa tar
koitetulla tavalla oikeuden päätöksellä mää
rätty pesänselvittäjäksi. 

1.3. Maa- ja metsätalouden rakenne
poliittisista toimenpiteistä annettu laki 

Maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista 
toimenpiteistä annetun lain (1303/94), jäl
jempänä rakennepolitiikkalaki, 1 §:n mukaan 
laki koskee muun muassa pellon metsitystä 
ja metsänparannustöitä. Ehdotetulla rahoitus
lailla kumottaisiin metsänparannuslaki. Eh
dotetussa rahoituslaissa ei käytettäisi sanaa 
"metsänparannustyöt" eikä vastaavanlaisia 
käsitteitä. Sen vuoksi rakennepolitiikkalain 
2, 15, 27, 28, 34 ja 48 §:ssä käytetyt tämän
kaltaiset käsitteet ehdotetaan muutettaviksi 
sanaksi "metsätaloustoimenpiteet", joka 
myös sopisi paremmin kuvaamaan niitä toi
menpiteitä, joiden rahoittamisesta säädetään 
yhteisön maaseutualueiden metsien kehit
tämistä ja hyödyntämistä koskevan ohjelman 
osalta annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 1610/89 ja maatalousmaan met
sitystä ja metsätaloustoimenpiteitä koske
vasta yhteisön tukijärjestelmästä annetussa 
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2080/92. 

Viittaukset metsänparannuslakiin ehdotetaan 
muutettaviksi viittauksiksi ehdotettuun rahoi
tuslakiin. Lisäksi rakennepolitiikkalain 15, 
27, 28 ja 48 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
viittaus ehdotettuun lakiin kiinteistön yhteis
omistajien osallistumisesta metsätalouden 
rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toi
menpiteeseen. 

Lain 32 ja 34 §:ää ehdotetaan muutetta
vaksi niin, että sana "metsälautakunnat" kor
vataan sanalla "metsäkeskukset". Metsälauta
kunnat on muodostettu niiden toimintaa jat
kaviksi metsäkeskuksiksi metsäkeskuksista 
ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta an
netussa laissa tarkoitetulla tavalla. 

Lain 40 §:ssä säädetään muun muassa 15 
§:ssä tarkoitetun metsäperusteisen tuen lak
kauttamisesta ja takaisinperimisestä. Säännös 
ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä ei 
säädettäisi muiden metsäperusteisten tukien 
kuin pellon metsitykseen liittyvät metsityk
senhoitopalkkion ja tulonmenetyskorvauksen 
lakkauttamisesta ja takaisinperimisestä. La
kiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 40 a §, jos
sa säädettäisiin metsätaloustoimenpiteitä kos
kevan tuen peruuttamisesta ja takaisinperimi
sestä sekä pakkoperinnästä. Tähän liittyen 
lain 41 §:n 3 momentti ehdotetaan kumotta
vaksi. Varsinaiseen metsitystoimenpiteeseen 
myönnetyn tuen peruuttamisessa ja ta
kaisinperimisessä sekä pakkoperinnässä so
vellettaisiin ehdotettua uutta 40 a §:ää. Tätä 
pykälää sovellettaisiin myös edellä mainitus
sa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 
1610/89 tarkoitettuihin metsätaloustoimenpi
teisiin myönnetyn tuen peruuttamisessa ja 
takaisinperimisessä. 

Koska rakennepolitiikkalaissa viitattaisiin 
ehdotettuun rahoituslakiin ja Lapin lakiin, 
tulisi soveltuvien osin noudattaa ehdotetun 
rahoituslain ja Lapin lain muuttamisesta eh
dotetun lain siirtymäsäännöksiä. Siltä osin 
kuin on kyse Euroopan yhteisöjen komission 
ennen tämän lain voimaantuloa hyväksymiin 
ohjelma-asiakirjoihin perustuvista metsänpa
rannuslaissa tarkoitetuista metsätaloustoi
menpiteistä, ehdotetun rahoituslain säännös
ten sijasta tulisi kuitenkin noudattaa metsän
parannuslain ja -asetuksen ( 437 /87) säännök
siä tuen määräytymisperusteista. Näitä sään
nöksiä noudatettaisiin myös uusiin rahoitus
päätöksiin ohjelma-asiakirjoissa tarkoitettuna 
ohjelmakautena. Ensisijaisesti noudatettaisiin 
luonnollisesti ohjelma-asiakirjojen määräyk
siä muun muassa tuen tasosta, joten metsän
parannuslain ja -asetuksen säännöksiä nou-
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datettaisiin vain täydentävinä säännöksinä. 
Silloin, kun sovelletaan Lapin lakia, sovel
lettaisiin vastaavin periaattein tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita Lapin lain 
ja Lapin asetuksen säännöksiä tuen määräy
tymisperusteista. 

Rakennepolitiikkalain säännöksissä viita
taan useaan ministeriöön. Kun lakia muutet
tiin kesäkuussa 1996 annetulla lailla, minis
teriöiden nimet säilytettiin. Säännösten sel
vyyden ja luettavuuden vuoksi ehdotetaan, 
että tällaista menettelyä jatketaan. 

1.4. Laki metsien hyönteis- ja sienituhojen 
t01junnasta 

Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnas
ta annetun lain (263/91) 11 §:ssä säädetään 
muutoksenhausta. Sana "metsälautakunta" 
ehdotetaan muutettavaksi sanaksi "metsäkes
kus". Säännös ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että se vastaa periaatteiltaan ehdotetun met
sälain ja ehdotetun rahoituslain muutoksen
hakusäännöksiä. Siten muutoksenhaku met
säkeskuksen päätökseen ohjautuisi lääninoi
keuteen. Säännöksessä viitattaisiin 1 päivänä 
joulukuuta 1996 voimaan tulevaan hallinto
lainkäyttölakiin. Säännöksen 2 momentista 
ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana mai
ninta siitä, että maa- ja metsätalousministeri
ön tämän lain nojalla antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla korkeim
malta hallinto-oikeudelta. Hallintolainkäyt
tölain mukaan ministeriön päätöksestä saa 
valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

1.5. Laki metsänhoitoyhdistyksistä 

Metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 
(558/50) 9 §:ssä säädetään muutoksenhausta 
niin sanottua neljännesmaksuoikeutta koske
viin päätöksiin. Myös tämä pykälä ehdote
taan muutettavaksi niin, että se vastaa peri
aatteiltaan ehdotetun metsälain ja ehdotetun 
rahoituslain muutoksenhakusäännöksiä. 

1.6. Poronhoitolaki 

Poronhoitolain (848/90) 1 §:n 2 momentin 
mukaan valtioneuvoston oikeudesta antaa 
rajoittavia määräyksiä porojen laiduntami
sesta suojametsäalueelia säädetään suojamet
sistä annetun lain (196/22) 2 §:n 2 momen
tissa. Suojametsistä annetun lain 2 §:n 2 mo
mentissa (267 /91) taas säädetään, että maa
ja metsätalousministeriö voi antaa rajoittavia 

määräyksiä porojen laiduntamisesta suoja
metsäalueella, jos määräykset ovat välttämät
tömiä lain 1 §:ssä mainitun tarkoituksen saa
vuttamiseksi. Tällaisia määräyksiä ei ole 
tähän mennessä annettu. Ehdotettu metsälaki 
kumoaisi suojametsälain. Sen 4 luvussa oli
sivat säännökset, jotka vastaisivat keskeisiltä 
periaatteiltaan suojametsälain säännöksiä. 
Suojametsäalueesta säädettäisiin ehdotetun 
metsälain 12 §:ssä. Vastaisuudessakin olisi 
tarpeen säilyttää lainsäädännössä säännös, 
joka antaa metsätalousasioissa toimivaltaisel
le ministeriölle mahdollisuuden antaa tarvit
taessa yleisiä rajoittavia määräyksiä porojen 
laiduntamisesta suoj ametsäalueella. Tällainen 
valtuutusäännös sopisi poronhoitolakiin 
luontevammin kuin metsälakiin. Poronhoito
lain 1 §:n 2 momentti ehdotetaan siksi muu
tettavaksi niin, että se vastaisi periaatteiltaan 
kumottavan suojametsälain 2 §:n 2 moment
tia. 

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista 
toimenpiteistä annetun lain muuttamista kos
kevan lain voimaantulo-ja siirtymäsäännök
sen mukaan Euroopan yhteisöjen komission 
ennen lain voimaantuloa hyväksymiin ohjel
miin perustuviin metsänparannuslaissa tar
koitettuihin metsätaloustoimenpiteisiin sovel
lettaisiin kestävän metsätalouden rahoituk
sesta annetun lain säännösten sijasta lain 
voimaan tullessa voimassa olleita metsänpa
rannuslain ja -asetuksen säännöksiä tuen 
määräytymisperusteista. Silloin, kun sovelle
taan Lapin vajaatuottoisten metsien kunnos
tamisesta annetun lain säännöksiä, sovellet
taisiin vastaavasti lain voimaan tullessa voi
massa olleita mainitun lain ja sen nojalla 
annetun asetuksen säännöksiä tuen määräy
tymisperusteista. Siten tällaisten metsäta
loustoimenpiteiden osalta tukitaso säilyisi 
entisenlaisena vaikka tukitaso muuten vas
taisuudessa muuttuisikin. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä. Esityksestä on 
pyydetty lausunto Metsätalouden kehittämis
keskus Tapiolta, metsäkeskuksilta, Metsähal
litukselta, Metsäntutkimuslaitokselta, Maa
ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
r.y.:ltä, Metsäteollisuus ry:ltä, Paliskuntain 
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yhdistykseltä ja saamelaiskäräjiltä. 
Lausunnon antaneet ovat pääosin suhtautu

neet myönteisesti ehdotettuihin lakeihin. 
Saamelaiskäräjät kuitenkin esittää lau
sunnossaan, että ehdotettu laki poronhoito
lain muuttamisesta on ristiriidassa sekä pe
rustuslain että kansainvälisten sopimusten 
kanssa siltä osin kuin se koskee saamelaisia. 
Paliskuntain yhdistys taas katsoo, että val
tuutus antaa tarvittaessa yleisiä rajoittavia 
määräyksiä porojen laiduntamisesta ehdote
tussa metsälaissa tarkoitetulla suojametsäalu
eelia tulisi antaa valtioneuvostolle. Pohjois
Pohjanmaan metsäkeskus esittää, että Lapin 
lain 1 §:n 1 momenttiin lisättäisiin Pudasjär
ven ja Taivalkosken kunnat. Kainuun metsä
keskus esittää, että vanhojen metsien suoje
lun kompensaationa Kainuussa tulisi olla sa
mat tuet kuin Lapin läänin ja Kuusamon 
alueilla. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Lakiehdotukset liittyvät eduskunnan käsi
teltävänä olevaan hallituksen esitykseen met
sälaiksi sekä laeiksi kestävän metsätalouden 
rahoituksesta ja rikoslain 48 luvun 1 §:n 3 
momentin muuttamisesta. 

5. Voimaantulo 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
samanaikaisesti kuin ehdotettu metsälaki ja 
ehdotettu rahoituslaki. Niitä koskevassa hal
lituksen esityksessä ehdotetaan, että lait tuli
sivat voimaan vuoden 1997 alusta. 

6. Säätämisjärjestys 

Laissa kiinteistön yhteisomistajien osallis
tumisesta metsätalouden rahoituslainsäädän
nössä tarkoitettuun toimenpiteeseen säädet
täisiin siitä, millä edellytyksillä kiinteistöä 
hoitavat osaomistajat voisivat saada aikaan 
ehdotetussa rahoituslaissa ja Lapin laissa 
tarkoitetun toimenpiteen, vaikka kaikkien 
yhteisomistajien suostumusta toimenpitee
seen ei olisi saatu joko sen vuoksi, että heitä 
ei ole tavoitettu, tai sen vuoksi, että he eivät 
ole antaneet suostumustaan toimenpiteen 
toteuttamiseen. Laissa säädetyin poikkeuksin 
muutkin osaomistajat kuitenkin vastaisivat 
näissä laeissa tarkoitettujen velvollisuuksien 
täyttämisestä koko kiinteistön osalta. Tällöin 
olisi kyse lähinnä hoitovelvollisuudesta, vei-

360513H 

vollisuudesta olla ottamatta aluetta muuhun 
käyttöön ja velvollisuudesta lainan takaisin 
maksamiseen. Ehdotetuna lailla kumottaisiin 
tilan yhteisomistajien osallistumisesta met
sänparannushankkeeseen annettu laki. Ehdo
tettu laki vastaisi periaatteiltaan pitkälti mai
nittua kumottavaksi ehdotettua lakia. Ehdo
tettua lakia sovellettaisiin kuitenkin myös 
niihin toimenpiteisiin, joita tuettaisiin ehdo
tetun rahoituslain 3 luvussa tarkoitetulla 
tuella metsien biologisen monimuotoisuuden 
ylläpitämiseen. Tällöin olisi kyse ehdotetus
sa 19 § :ssä tarkoitetuista ympäristötuella 
tuetuista toimenpiteistä ja ehdotetussa 20 
§:ssä tarkoitetuista metsäluonnonhoitotoi
menpiteistä. Toisaalta ehdotettu ympäristötu
ki vastaisi jossain määrin metsänparannus
laissa tarkoitettua "luonnonsuojelulisää", 
joskin ympäristötuella tuettuja toimenpiteitä 
voitaisiin toteuttaa myös itsenäisinä toimen
piteinä. Säännös tällaisesta "luonnonsuojelu
lisästä" lisättiin vuonna 1977 silloiseen met
sänparannuslakiin ( 413/67). Samantapainen 
säännös on ollut myös vuoden 1987 metsän
parannuslaissa (140/87). Kumottavaksi ehdo
tettuun lakiin verrattuna ehdotettu laki lie
venisi siinä suhteessa, että takaisinperittävä 
tuki ei enää saisi panttioikeutta kiinteistöön. 
Rahoituksen takaisinperintäperusteet laajeni
sivat ehdotetussa rahoituslaissa ja Lapin lais
sa, mutta tässä esityksessä ehdotetussa laissa 
kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta 
metsätalouden rahoituslainsäädännössä tar
koitettuun toimenpiteeseen rajoitettaisiin ta
kaisinperinnän kohdentamista sellaisiin yh
teisomistajiin, jotka eivät ole ottaneet vas
taan rahoitusta eivätkä ole osallistuneet tuen 
takaisinperimisen taikka lainan irtisanomisen 
perusteena olleeseen toimintaan. 

Koska ehdotetuna lailla puututtaisiin kiin
teistön osaomistajien omistusoikeuteen, eh
dotetun lain säätämisjärjestystä on arvioitava 
hallitusmuodon perusoikeuksia koskevan 
uusitun II luvun 12 §:ssä (969/95) säädetyn 
omaisuudensuojasäännöksen kannalta. Siltä 
osin kuin on kyse metsien biologisen moni
muotoisuuden ylläpitämistä edistävien toi
menpiteiden toteuttamisen helpottamisesta, 
voidaan viitata myös hallitusmuodon uuden 
14 a §:n 1 momenttiin. 

Yhteisomistuksessa olevia kiinteistöjä on 
melko paljon. Esimerkiksi vuonna 1990 pe
rikuntien hallinnassa oli 17 % metsäalasta ja 
osuuden on arvioitu lisääntyneen. Yhteiskun
nankin kannalta on tärkeätä, että sekä puun
tuotannon kestävyyttä turvaavia että metsien 
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biologista monimuotoisuutta ylläpitäviä toi
menpiteitä saadaan toteutettua. Ehdotettu 
laki myös tekisi mahdolliseksi sen, että toi
menpiteet voitaisiin keskittää koskemaan 
mahdollisimman laajoja yhtenäisiä alueita, 
vaikka alueella olisi yhteisomistuksessa ole
via kiinteistöjä. Tällainen keskittäminen 
edistäisi töiden toteuttamista taloudellisesti 
edullisimmalla tavalla, ja tämänkaltaista töi
den keskittämistä edellytetään sekä ehdote
tussa rahoituslaissa että Lapin laissa. Etenkin 
puuntuotannon kestävyyttä turvaavat toimen
piteet lisäävät yleensä kiinteistön arvoa ja 
koituvat siten muidenkin yhteisomistajien 
hyödyksi. Toimenpiteen toteuttamiseen vaa
dittaisiin metsätalousasioissa toimivaltaisen 
ministeriön lupa, jos joku yhteisomistajista 
vastustaisi toimenpidettä. Ministeriön pää
tökseen voitaisiin hakea muutosta niin kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Samoin 
voitaisiin hakea muutosta metsäkeskuksen 
päätöksiin rahoituksen myöntämisestä ja ta
kaisinperimisestä. 

Ehdotetun lain säätämiseen on painavia 
yleisiä syitä. Edellä mainituilla perusteilla 
ehdotettu laki kiinteistön yhteisomistajien 
osallistumisesta metsätalouden rahoituslain
säädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen 
voitaisiin säätää valtiopäiväjärjestyksen 66 
§:ssä tarkoitetussa tavallisessa lainsäätämis
järjestyksessä. Ehdotetun lain säätämisjärjes
tys ehdotetaan kuitenkin saatettavaksi edus
kunnan perustuslakivaliokunnan tutkittavak
si. Ehdotetulla lailla kumottava laki tilan yh
teisomistajien osallistumisesta metsänparan
nushankkeeseen on aikanaan säädetty valtio
päiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla. 
Tämän lain säätämisjärjestys ei kuitenkaan 
tuolloin ollut perustuslakivaliokunnan tutkit
tavana. 

Hallitusmuodon 14 §:n 3 momentissa sää
detään, että saamelaisilla alkuperäiskansana 
on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuu
riaan. Hallituksen esityksen perustelujen (HE 
30911993 vp) mukaan säännöksen turvaa
maan saamelaisten kulttuurimuotoon kuulu
vat saamelaisten perinteiset elinkeinot, kuten 

poronhoito. Toisaalta hallitusmuodon 14 a 
§:n 1 momentin mukaan vastuu muun muas
sa luonnosta ja sen monimuotoisuudesta se
kä ympäristöstä kuuluu kaikille. Ehdotetun 
metsälain 12 § :n tarkoituksena on metsärajan 
alenemisen estäminen. Suojametsäalueella 
metsää tulisi hoitaa ja käyttää siten, ettei toi
menpiteillä aiheuteta metsärajan alenemista. 
Siten hakkuut tehtäisiin erityistä varovaisuut
ta noudattaen. Ekologiset syyt ovat vaikutta
neet säännöksen ehdottamiseen. Ehdotetun 
metsälain perusteluissa mainitaan, että tämä 
säännös osaltaan varmistaisi saamelaisten 
kotiseutualueella edellytykset saamelaisten 
kulttuurin ja perinteisten elinkeinojen ylläpi
tämiseen ja kehittämiseen. Poronhoitolain 
muuttamisesta ehdotetun lain mukaan mah
dollisuus antaa yleisiä rajoittavia määräyksiä 
porojen laiduntamisesta suojametsäalueelia 
on rajoitettu vain sellaiseen tilanteeseen, että 
määräykset ovat välttämättömiä ehdotetun 
metsälain 12 §:n tarkoituksen saavuttamisek
si. Edellä mainituilla perusteilla poronhoito
lain muuttamisesta ehdotettu laki voitaisiin 
säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 27 
artiklan mukaan muun muassa kansallisiin ja 
kielellisiin vähemmistöihin kuuluvilta henki
löiitä ei saa kieltää oikeutta yhdessä muiden 
ryhmänsä jäsenten kanssa nauttia omasta 
kulttuuristaan. Korkein hallinto-oikeus on 
viimeaikaisissa ratkaisuissaan tulkinnut tätä 
artiklaa siten, että artiklan tarkoittama kult
tuuri-käsite kattaa myös poronhoidon, "joka 
on saamelaiskulttuurin olennainen osa". Eh
dotetun säännöksen ottamista poronhoitola
kiin voidaan kuitenkin tältäkin osin perustel
la edellä manituilla seikoilla, etenkin sillä, 
että säännös mahdollistaa vain sellaisten 
yleisten rajoittavien määräysten antamisen, 
jotka ovat välttämättömiä ehdotetun metsä
lain 12 §:n tarkoituksen saavuttamiseksi. 

Myös muut ehdotetut lait voitaisiin säätää 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 

Laki 
Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 30 päivänä joulukuuta 1982 an

netun lain (1057/82) 1, 2 ja 2 a §, 3 §:n 1 momentti sekä 4, 4 a, 4 b, 5 ja 6 §, 
sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1125/94), sekä 
lisätään lakiin uusi 1 a ja 4 c § seuraavasti: 

1 § 
Lapin läänissä ja Kuusamon kunnassa vuo

sina 1982-1998 toteutetaan metsätalouden 
alueellista suunnittelua ja edistetään vajaa
tuottoisten alueiden kunnostamista, joka kä
sittää luontaisen uudistumisen edistämisen, 
metsänviljelyn ja uuden kasvun turvaamisen 
(kunnostamistyöt), sen mukaan kuin tässä 
laissa säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja toimen
piteitä rahoitetaan valtion talousarvioon vuo
sittain kestävän metsätalouden rahoituksesta 
annetun lain ( 1 ) mukaisesti otettavilla va
roilla. Töiden suunnittelun ja toteuttamisen 
rahoittamisesta ja myönnettävän tuen 
enimmäismäärästä säädetään asetuksella. 

Tässä laissa tarkoitettu alueellinen suunni
telma voidaan laatia muille kuin valtion 
maille, jos niillä ennestään ei ole alueellista 
suunnitelmaa. Kunnostamistöitä ei saa suo
rittaa alueilla, joiden omistaja on yhtiö, yh
teisö tai säätiö. Mitä tässä momentissa sää
detään, ei kuitenkaan koske yhteismetsän 
osakaskuntaa tai yhteisaluelaissa (758/89) 
tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa 
eikä pääasiallisena tarkoituksenaan maatila
tai metsätaloutta harjoittavaa luonnollisten 
henkilöiden muodostamaa yhtiötä, osuuskun
taa tai muuta yhteisöä. Kunnostamistöistä 
tehdään suunnitelma siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

Tässä laissa tarkoitetut kunnostamistyöt 
on ohjattava ensi sijassa puuntuotannon kan
nalta edullisimpiin kohteisiin ottaen samalla 
huomioon alueen eri osien olosuhteet sekä 
ympäristönsuojelu- ja työllisyysnäkökohdat 
Kunnostamistöiden on oltava taloudellisesti 

sekä luonnon- ja ympäristönhoidon samoin 
kuin metsien biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisen kannalta tarkoituksenmukaisia 
ja ne on keskitettävä, mikäli mahdollista si
ten, että ne voidaan toteuttaa taloudellisesti 
edullisimmalla tavalla. Metsätalousasioissa 
toimivaltainen ministeriö voi antaa tarkem
pia yleisiä määräyksiä töiden yleisistä vaati
muksista. 

1 a § 
Rahoitusta ei saa käyttää työhön, joka on 

aiheutunut yksityismetsälain ( 412/67) edel
lyttämällä tavalla todetusta metsän hävittä
misestä. Rahoitusta ei myöskään saa käyttää 
työhön tai toimenpiteeseen, joka on säädetty 
maanomistajan velvollisuudeksi metsänpa
rannuslaissa (140/87) tai vastaavassa aiem
massa laissa taikka kestävän metsätalouden 
rahoituksesta annetussa laissa. 

Tässä laissa tarkoitettua rahoitusta saa, 
vain sen mukaan kuin tässä laissa ja sen no
jalla annetussa asetuksessa säädetään, käyt
tää työhön, joka metsälaissa ( 1 ) säädetään 
maanomistajan velvollisuudeksi. 

Lisäksi rahoitusta ei saa käyttää työhön tai 
toimenpiteeseen, joka on aiheutunut metsä
lain vastaiseksi todetusta toiminnasta tai joka 
ei ole sen mukainen, mitä metsälaissa tai 
muualla säädetään. Metsäkeskuksen on päät
täessään toimenpiteiden rahoittamisesta otet
tava huomioon luonnonsuojelulain ( 1 ) 9, 
29-35, 47-49, 55 ja 56 §:stä sekä 10 lu
vusta johtuvat rajoitukset. Päätöksentekoon 
liittyvästä lausuntomenettelystä säädetään 
asetuksella. 
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2 § 
Metsäkeskus päättää käyttöönsä asetettujen 

määrärahojen puitteissa tässä laissa tarkoitet
tuihin toimenpiteisiin ryhtymisestä. Varojen 
myöntäminen kunnostamistyöhön edellyttää 
maanomistajan hakemusta. 

Mitä tässä laissa säädetään maanomistajas
ta, voidaan soveltaa myös maanomistajalta 
saadun maanvuokraoikeuden, testamenttiin 
perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoi
keuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan 
oikeuden haltijaan. 

Töiden rahoittamisesta Euroopan unionin 
osaksi rahoittamien ohjelmien puitteissa on 
voimassa, mitä kestävän metsätalouden ra
hoituksesta annetun lain 25 §:ssä säädetään. 

2 a § 
Metsäkeskus voi peruuttaa rahoituksen tai 

muuttaa sitä koskevaa päätöstään siltä osin 
kuin työtä ei ole tehty, jos on ilmeistä, että 
työn kohteena olevaa aluetta aletaan käyttää 
siten, että työn tavoite jää olennaiselta osin 
saavuttamatta. 

3 § 
Maanomistaja on velvollinen huolehtimaan 

15 vuoden ajan hankkeelle myönnetyn ra
hoituksen loppuunmaksamisesta sellaisen 
alueen hoidosta, jolla on suoritettu tämän 
lain mukainen luontaisen uudistumisen edis
tämis- tai metsänviljelytyö. Jos tällainen alue 
siirtyy toiselle, siirtyvät tälle myös velvolli
suudet alueen hoitoon. 

4 § 
Jos luontaisen uudistumisen edistämis- tai 

metsänviljelyalueen hoito, joka käsittää tai
mikon perkauksen ja heinäämisen, on jäänyt 
suorittamatta ennen kuin 15 vuotta on kulu
nut rahoituksen loppuunmaksamisesta ja lai
minlyönnin johdosta toimenpide on vaarassa 
menettää huomattavalta osalta merkityksensä 
eikä laiminlyöntiä ole metsäkeskuksen aset
taman riittävän määräajan kuluessa korjattu, 
voi metsäkeskus päättää, että toimenpitee
seen myönnetty tuki on osaksi tai kokonaan 
suoritettava takaisin ja että 3 §:n 1 momen
tin mukainen hoitovelvollisuus lakkaa. Tuki 
peritään takaisin siltä, joka omistusaikanaan 
on laiminlyönyt hoitovelvollisuuutensa. Ra
hoituksen saajalle voidaan määrätä 4 c §:ssä 
tarkoitettu tuen takaisinperimisen seuraamus 
silloin, kun saaja on laiminlyönyt mainitun 
velvollisuutensa. 

4a§ 
Jos kunnostamistyön kohteena ollutta 

aluetta on alettu käyttää siten, että alueen 
käyttö metsätaloudelliseen tarkoitukseen 
olennaisilta osin estyy eikä rahoituksen lop
puunmaksamisesta ole kulunut 15 vuotta, 
metsäkeskus voi asiasta tiedon saatuaan 
päättää, että alueen osalle myönnetty tuki on 
osaksi tai kokonaan suoritettava takaisin. 
Metsäkeskuksen tehtyä tässä momentissa 
tarkoitetun päätöksen lakkaa alueen 3 § :n 1 
momentin mukainen hoitovelvollisuus. Tuki 
peritään takaisin siltä, jonka omistusaikana 
alueen käyttö on muutettu. 

4 b § 
Jos kunnostamistyö on olennaisilta osiltaan 

menettänyt merkityksensä luonnontuhon, 
maanomistajasta riippumattomasta syystä 
aiheutuneen kulon tai muun syyn taikka va
hingon välttämiseksi tarpeellisista toimista 
aiheutuneiden vahinkojen johdosta eikä kun
nostamistyön uusiminen tämän lain mu
kaisena työnä ole tarkoituksenmukaista, met
säkeskus voi hakemuksesta päättää, että tu
hon tai toimenpiteen kohteeksi joutuneen 
alueen 3 §:n 1 momentin mukainen hoito
velvollisuus lakkaa. 

Milloin kunnostamistyön taloudellinen 
hyöty menetetään kestävän metsätalouden 
rahoituksesta annetun lain 1 § :n 2 momentin 
2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
taikka alueeseen eri lakien nojalla kohdistet
tavien käyttörajoitusten tai toimenpidekielto
jen johdosta, metsäkeskus voi hakemuksesta 
päättää, että tällaisen alueen hoitovelvolli
suus lakkaa. 

4 c § 
Tässä laissa tarkoitetun tuen peruuttami

sessa ja takaisinperimisessä noudatetaan, mi
tä kestävän metsätalouden rahoituksesta an
netun lain 28 §:ssä säädetään tuen peruutta
misesta ja takaisinperimisestä sekä 29 §:ssä 
tuen peruuttamisen ja takaisinperimisen seu
raamuksista. 

5 § 
Tämän lain mukaiseen metsäkeskuksen 

päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
lääninoikeudelta. Toimivaltainen lääninoi
keus määräytyy sen mukaan, minkä läänin
oikeuden tuomiopiirissä pääosa kyseessä 
olevasta metsätalousmaasta sijaitsee. Muu
toksen hakemiseen sovelletaan, mitä hallin-
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tolainkäyttölaissa (586/96) säädetään muu
toksenhausta hallintoviranomaisen päätök
seen. 

Jos muutoksenhakuviranomainen tai met
säkeskus katsoo tarpeelliseksi taikka maan
omistaja vaatii, on 2 a, 3, 4, 4 aja 4 b §:ssä 
tarkoitetuissa asioissa suoritettava katselmus. 
Katselmuksen suorittaa metsäkeskuksista ja 
metsätalouden kehittämiskeskuksesta anne
tun lain (1474/95) 15 §:ssä tarkoitettu katsel
mustoimikunta. 

6 § 
Valtiolle tämän lain nojalla takaisin perit

tävä rahoitus tai maksettaviksi määrättävät 
muut suoritukset saadaan ulosottaa mah
dollisen muutoksenhaun estämättä siten 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosot
totoimin annetussa laissa (367 /61) säädetään. 
Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin 

kieltää ulosottamisen tai määrätä sen kes
keytettäväksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Silloin, kun kunnostamistyötä koskeva 
suunnitelma on hyväksytty ennen tämän lain 
vahvistamista ja julkaisemista taikka rahoi
tuspäätös on annettu ennen tämän lain voi
maantuloa, sovelletaan muita kuin toimieli
miä ja menettelyä koskevia tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Mitä tämän lain 1 § :n 2 momentissa, 2 § :n 3 
momentissa, 4 ja 4 a §:ssä, 4 b §:n 2 mo
mentissa ja 4 c §:ssä säädetään, sovelletaan 
kuitenkin niihinkin tapauksiin, joihin muu
toin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. Edellä mainit
tua 4 c §:ää ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin 
tapauksiin, joissa rahoituspäätös on annettu 
ennen tämän lain vahvistamista ja jul
kaisemista. 
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2. 
Laki 

kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä 
tarlmitettuun toimenpiteeseen 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Sen estämättä, mitä muualla laissa sääde

tään, on yhteisomistuksessa olevan kiinteis
tön sellaisilla yhteisomistajilla yhteisesti, jot
ka omistavat kiinteistöstä vähintään puolet ja 
joihin kuuluvat kiinteistöä hoitavat yhteis
omistajat, oikeus koko kiinteistön osalta ryh
tyä kestävän metsätalouden rahoituksesta 
annetussa laissa ( 1 ) ja Lapin 
vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 
annetussa laissa (1057/82), jäljempänä met
sätalouden rahoituslainsäädäntö tarkoitettuun 
toimenpiteeseen ja ottaa vastaan lainsää
dännössä tarkoitettua tukea ja lainaa. Tällöin 
kiinteistö on panttina lainan takaisin maksa
misesta niin kuin maakaaren (540/95) 20 
luvussa säädetään. Toimenpidettä ei kuiten
kaan saa aloittaa ilman metsätalousasioissa 
toimivaltaisen ministeriön lupaa, jos joku 
muista yhteisomistajista vastustaa 
toimenpidettä. Harkitessaan luvan myöntä
mistä ministeriön on kiinnitettävä huomiota 
siihen, aiheuttaako toimenpide huomattavaa 
haittaa tai vahinkoa sellaiselle yhteisomista
jalle, joka on vastustanut toimenpidettä. 

Jos metsätalouden rahoituslainsäädännössä 
tarkoitettua toimenpidettä varten kiinteistölle 
haetaan vain tukea, on poiketen siitä, mitä 1 
momentissa säädetään omistusosuuden suu
ruudesta, sellaisilla yhteisomistajilla yhtei
sesti, jotka omistavat kiinteistöstä vähintään 
neljänneksen ja hoitavat tilaa, oikeus ryhtyä 
toimenpiteeseen, jos he luopuvat vaatimasta 
muilta kuin toimenpiteeseen yhtyneiltä yh
teisomistajilta toimenpiteen toteuttamiskus
tannuksia. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee 
myös yhtä yhteisomistajaa, joka täyttää 
useammalle yhteisomistajalle edellä säädetyt 
vaatimukset. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovel
letaan myös sellaisiin jakamaUoman kuolin
pesän osakkaisiin, joiden arvioitu osuus vas-

taa näissä momenteissa tarkoitettuja omis
tusosuuksia lainan tai tuen myöntämisajan
kohtana. 

2 § 
Edellä 1 § :ssä tarkoitetuissa tapauksissa 

vastaa jokainen kiinteistön yhteisomistajista 
1 § :n 2 momentissa säädetyin poikkeuksin 
metsätalouden rahoituslainsäädännössä tar
koitettujen velvollisuuksien täyttämisestä 
koko kiinteistön osalta. Kestävän metsäta
louden rahoituksesta annetun lain 28 §:ssä 
tarkoitetuilla perusteilla tukea tai irtisanottua 
lainaa ei kuitenkaan voida periä takaisin sel
laiselta yhteisomistajalta, joka ei ole ottanut 
vastaan rahoitusta, ellei tällainen yhteisomis
taja ole itse osallistunut tuen takaisinperimi
sen taikka lainan irtisanomisen perusteena 
olleeseen toimintaan. Kestävän metsätalou
den rahoituksesta annetun lain 29 §:ssä tar
koitettua takaisinperimisen seuraamusta ei 
voida määrätä sellaiselle yhteisomistajalle, 
joka ei ole ottanut vastaan rahoitusta. 

3 § 
Kiinteistön määräosaan, jota hallitaan so

vintojaolla, sovelletaan, mitä tässä laissa sää
detään kiinteistöstä. 

Yhteishankkeena toimeenpantava ojitus ja 
metsätie voidaan toteuttaa yhteisomistukses
sa olevan kiinteistön osalta sen estämättä, 
mitä 1 §:ssä säädetään, niiden säännösten 
mukaisesti, jotka muutoin ovat voimassa 
sellaisesta hyödynsaajasta, joka ei ole vaati
nut ojitusta tai tien tekemistä taikka yhtynyt 
tällaiseen vaatimukseen. 

4 § 
Metsäkeskus päättää tässä laissa tarkoite

tun tuen ja lainan myöntämisestä ja takaisin
perimisestä. 

Tämän lain mukaiseen metsäkeskuksen 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
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lääninoikeudelta. Toimivaltainen lääninai
keus määräytyy sen mukaan, minkä läänin
oikeuden tuomiopiirissä pääosa kyseessä 
olevasta metsätalousmaasta sijaitsee. Muu
toksen hakemiseen sovelletaan, mitä hallin
tolainkäyttölaissa (586/96) säädetään muu
toksenhausta hallintoviranomaisen päätök
seen. 

5 § 
Kiinteistöä haitavilla yhteisomistajilla on 

oikeus kantaaja vastata kaikkien yhteisomis
tajien puolesta sekä edustaa heitä metsäta
louden rahoituslainsäädännössä tarkoitettua 
toimenpidettä ja siitä johtuvia oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskevissa asioissa. 

6 § 
Viranomaisen tai metsäkeskuksen päätök

sen ja muuta asiaa koskevan tiedoksiannan 
katsotaan tulleen yhteisomistajien tietoon, 
kun se on annettu tiedoksi yhdelle kiinteis
töä hoitavista yhteisomistajista siten kuin 
tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa 
laissa (232/66) säädetään. Jos asia koskee 
lainan myöntämistä, tiedoksianto on kuiten
kin toimitettava kaikille niille yhteisomista
jille, joiden oma tai Suomessa olevan asia
miehen osoite on tiedossa. 

7 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

8 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 199 . 
Tällä lailla kumotaan tilan yhteisomistajien 

osallistumisesta metsänparannushankkeeseen 
23 päivänä joulukuuta 1971 annettu laki 
(954/71) siihen myöhemmin tehtyine muu
toksineen. 

Jos metsätalouden rahoituslainsäädännössä 
tarkoitettua toimenpidettä koskeva suunnitel
ma on hyväksytty ennen tämän lain vahvis
tamista ja julkaisemista taikka rahoituspäätös 
on annettu ennen tämän lain voimaantuloa, 
sovelletaan muita kuin toimielimiä ja menet
telyä koskevia tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. Silloin, kun 
rahoituspäätös annetaan vasta tämän lain 
vahvistamisen ja julkaisemisen jälkeen kes
tävän metsätalouden rahoituksesta annetun 
lain 28 ja 29 §:ää sovelletaan kuitenkin tä
män lain 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla niihin
kin tapauksiin, joihin muutoin sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. Myös silloin, kun maa- ja met
sätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 
annetun lain muuttamista koskevan lain 
( 1 ) voimaantulo- ja siirtymäsäännnöksen 
mukaan sovelletaan kestävän metsätalouden 
rahoituksesta annetun lain säännösten sijasta 
metsänparannuslain (140/87) ja -asetuksen 
( 4 3 7 /87) säännöksiä tuen määräytymisperus
teista, sovelletaan kiinteistön yhteisomistaji
en osallistumisesta metsätalouden rahoitus
lainsäädännössä tarkoitettuun toimenpitee
seen annetun lain säännöksiä. 
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3. 

Laki 
maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 

1994 annetun lain (1303/94) 41 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä kesäkuuta 
1996 annetussa laissa ( 443/96), 

muutetaan 2 §:n 3 momentin 6 kohta, 15 §:n otsikko ja 2 momentti, 27 §:n 2 momentti, 
28 §:n 4 momentti, 32 §:n 2 momentti, 34 §:n 1 momentti, 40 §:n 2 momentti, 41 §:n ot
sikko ja 48 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 2 momentti, 27 §:n 2 momentti, 28 §:n 4 momentti, 40 
§ :n 2 momentti ja 48 § :n 2 momentti mainitussa 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa laissa, 
sekä 

lisätään lakiin uusi 40 a § seuraavasti: 

2 § 

Soveltamisala 

Tämä laki koskee lisäksi rakennerahastojen 
päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toi
minnan yhteensovittamisesta keskenään sekä 
Euroopan investointipankin toiminnan ja 
muiden rahoitusvälineiden kanssa annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N :o 2052/88 ja 
sitä täydentävän Euroopan yhteisön lainsää
dännön täytäntöönpanoa siltä osin, kuin se 
koskee: 

6) pellon metsitystä ja muita metsätalous
toimenpiteitä; 

15 § 

Pellon metsityksen ja muiden 
metsätaloustoimenpiteiden tuki 

Pellon metsityksen ja muiden metsätalous
toimenpiteiden osalta on voimassa, mitä kes
tävän metsätalouden rahoituksesta annetussa 
laissa ( 1 ), Lapin vajaatuottoisten metsi
en kunnostamisesta annetussa laissa 
(1 057 /82) ja kiinteistön yhteisomistajien 
osallistumisesta metsätalouden rahoituslain
säädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen 
annetussa laissa ( 1 ) säädetään, jollei 
tästä laista muuta johdu. Pellon metsitykseen 
liittyvän metsityksenhoitopalkkion ja tulon-

menetyskorvauksen enimmäismäärästä sekä 
yleisistä ehdoista päättää kuitenkin valtio
neuvosto. Maa- ja metsätalousministeriö an
taa tarvittaessa tarkemmat ohjeet tukijärjes
telmän täytäntöönpanosta kuultuaan ympä
ristöministeriötä. 

27 § 

Tuen saajat 

Metsätaloustoimenpiteitä, uusjakoja sekä 
vesihuoltohankkeita tuettaessa on tuen saa
jista kuitenkin voimassa, mitä kestävän met
sätalouden rahoituksesta annetussa laissa, 
kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta 
metsätalouden rahoituslainsäädännössä tar
koitettuun toimenpiteeseen annetussa laissa, 
uusjakojen tukemisesta annetussa laissa ja 
yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avus
tamisesta annetussa laissa säädetään. 

28 § 

Tuet ja niiden kohteet 

Uusjakojen, yhdyskuntien vesihuoltotoi
menpiteiden ja metsätaloustoimenpiteiden 
osalta on voimassa, mitä uusjakojen tukemi
sesta annetussa laissa, yhdyskuntien vesi
huoltotoimenpiteiden avustamisesta annetus
sa laissa, kestävän metsätalouden rahoituk
sesta annetussa laissa ja kiinteistön yhteis-
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omistajien osallistumisesta metsätalouden 
rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toi
menpiteeseen annetussa laissa säädetään, jol
lei tästä laista muuta johdu. Tuettavan hank
keen tulee kuitenkin täyttää myös tässä lais
sa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset. 

32 § 

Täytäntöönpanovastuu 

Valtioneuvosto voi päättää, kauppa- ja 
teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvi
en asioiden osalta kyseisen ministeriön esi
tyksestä, että tämän lain mukaisissa tehtävis
sä käytetään apuna lääninhallituksia, vesi- ja 
ympäristöpiirejä, työvoimapiirien toimistoja, 
kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalve
lun piiritoimistoja, metsäkeskuksia sekä mui
takin kunnan viranomaisia kuin maatalousvi
ranomaisia samoin kuin Kera Oy:tä ja alan 
neuvontajärjestöjä. Maa- ja metsätalousmi
nisteriö päättää, milloin vastaavissa tehtävis
sä voidaan käyttää apuna kasvintuotannon 
tarkastuskeskusta, eläinlääkintä- ja elintarvi
kelaitosta ja muita maa- ja metsätalousminis
teriön alaisia laitoksia. Henkilö, joka suorit
taa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä, toimii 
virkavastuulla. 

34 § 

Kaikkia tukia koskeva valvonta 

Edellä 33 § :ssä säädetyn lisäksi maa- ja 
metsätalousministeriöllä ja maaseutuelinkei
nopiireillä sekä pellon metsitykseen ja mui
hin metsätaloustoimenpiteisiin liittyvän tuen 
osalta metsäkeskuksilla samoin kuin 14 § :ssä 
tarkoitetun tuen osalta asetuksella säädettä
vissä tapauksissa myös vesi- ja ympäristöpii
reillä on oikeus suorituttaa valtuuttamillaan 
henkilöillä ilman ennakolta ilmoittamista 
kysymyksessä olevan tuen myöntämiseen, 
maksamiseen ja käyttöön liittyviä tarkastuk
sia. Tuen saaja on velvollinen korvauksetta 
esittämään heille kaikki tarvittavat tiliasiakir
jat ja muun aineiston sekä muutoinkin avus
tamaan tarkastuksessa. Edellä mainituilla 
henkilöillä on oikeus tarkastaa myös tuen 
saajan kotieläinrakennukset, viljelmät, tuo
tanto- ja jalostuslaitokset, varastot, myynti
ja markkinointitilat sekä muut tuen myöntä
misen ja maksamisen edellytyksenä olevat 

360513H 

olosuhteet. Valvonta voi koskea sekä var
sinaista tuen saajaa että tuen välittäjää. 

40 § 

Muun pelto-, metsä- tai 
kotieläinperusteisen tuen lakkauttaminen ja 

takaisinperiminen 

Maatalouden ympäristötuki voidaan lak
kauttaa ja maksettu tuki periä takaisin myös 
maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaes
sa noudatettavasta menettelystä annetun lain 
7 §:n mukaisesti. Mainittua lainkohtaa sovel
letaan lisäksi 16 §:ssä tarkoitettuun tukeen, 
jollei kyseistä tukea koskevassa lainsäädän
nössä muuta säädetä, sekä pellon
metsitykseen liittyvään metsityksenhoito
palkkioon ja tulonmenetyskorvaukseen. 

40 a § 

Metsätaloustoimenpiteitä koskevan tuen pe
ruuttaminen ja takaisinperiminen 

Tämän lain 41-43 §:än sijasta metsäta
loustoimenpiteitä koskevan tuen peruuttami
sessa ja takaisinperimisessä sekä ta
kaisinperittävän tuen pakkoperinnässä nou
datetaan, mitä kestävän metsätalouden rahoi
tuksesta annetussa laissa ja Lapin vajaatuot
toisten metsien kunnostamisesta annetussa 
laissa säädetään rahoituksen peruuttamisesta 
ja takaisinperimisestä, rahoituksen peruutta
misen ja takaisinperimisen seuraamuksista ja 
pakkoperinnästä. Lisäksi noudatetaan, mitä 
kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta 
metsätalouden rahoituslainsäädännössä tar
koitettuun toimenpiteeseen annetussa laissa 
säädetään. 

41 § 

Muun kuin 39, 40 ja 40 a §:ssä tarkoitetun 
tuen lakkauttaminen ja takaisinperiminen 

48 § 

Muutoksenhaku 

Oikeuteen hakea muutosta ratkaisuihin, 
jotka koskevat 15, 16 ja 26 §:ssä tarkoitettu
ja tukia, sovelletaan, mitä metsätaloustoi-
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menpiteiden osalta kestävän metsätalouden 
rahoituksesta annetussa laissa, Lapin vajaa
tuottoisten metsien kunnostamisesta annetus
sa laissa ja kiinteistön yhteisomistajien osal
listumisesta metsätalouden rahoituslainsää
dännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen an
netussa laissa, varhaiseläkkeiden osalta maa
talousyrittäjien luopumistuesta annetussa 
laissa (1293/94), uusjakojen osalta uusjako
jen tukemisesta annetussa laissa ja vesihuol
totoimenpiteiden osalta yhdyskuntien vesi
huoltotoimenpiteiden avustamisesta annetus
sa laissa tai niitä vastaavassa uudessa laissa 
säädetään. Muutoin tämän lain nojalla annet
tuihin ratkaisuihin haetaan muutosta siten 
kuin maaseutuelinkeinolain mukaisiin pää
töksiin haetaan muutosta. Muutosta ei kui
tenkaan saa hakea sellaiseen tuen myöntä
mistä koskevaan ratkaisuun, jossa tuen mää
rän ja ehdot ratkaisee Euroopan yhteisöjen 
toimielin yksittäistä tuensaajaa sitovasti 
hankkeen tai ohjelman hyväksymisen yh
teydessä. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
hallinnonalan päätökseen, joka koskee 19 
§:ssä tarkoitettua tukea, saa hakea muutosta 
siten kuin muutoksenhausta yritystuesta an
netussa laissa (1136/93) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Euroopan yhteisöjen komission ennen tä
män lain voimaantuloa hyväksymään, maa
talousmaan metsitystä ja metsätaloustoi
menpiteitä koskevasta yhteisön tukijärjes
telmästä annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N :o 2080/92 tarkoitettuun Suomea 
koskevaan ohjelma-asiakirjaan, rakennera
hastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja 
niiden toiminnan yhteensovittamisesta kes
kenään sekä Euroopan investointipankin toi
minnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa 
annetussa neuvoston asetuksen (ETY) N :o 
2052/88 1 artiklassa säädettyä 5 b tavoitet
tava koskevaan ohjelma-asiakirjaan ja Suo
men liittymisestä Euroopan unianiin tehtyyn 
sopimukseen liittyvän pöytäkirjan N:o 6 ar
tiklassa 1 ja 4 tarkoitettua tavoitetta 6 koske
vaan ohjelma-asiakirjaan perustuviin metsän
parannuslaissa ( 140/87) tarkoitettuihin met
sätaloustoimenpiteisiin sovelletaan kestävän 
metsätalouden rahoituksesta annetun lain 
säännösten sijasta tämän lain voimaan tulles
sa voimassa olleita metsänparannuslain ja -
asetuksen (437/87) säännöksiä tuen määräy
tymisperusteista. Silloin, kun sovelletaan 
Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostami
sesta annettua lakia, sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita mainitun 
lain ja sen nojalla annetun asetuksen 
(211195) säännöksiä tuen määräytymisperus
teista. 
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4. 
Laki 

metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 8 päivänä helmikuuta 199I annetun 

lain (263/9I) 11 § seuraavasti: 

II§ 

Muutoksenhaku 

Metsäkeskuksen 9 §:n I momentin nojalla 
antamaan päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla lääninoikeudelta. Toimivaltainen 
lääninoikeus määräytyy sen mukaan, minkä 
lääninoikeuden tuomiopiirissä pääosa ky
seessä olevasta alueesta sijaitsee. Muutoksen 
hakemiseen sovelletaan, mitä hallintolain
käyttölaissa (586/96) säädetään muutoksen
hausta hallintoviranomaisen päätökseen. 

Milloin metsäkeskuksen määräämien toimen
piteiden suorittamista ei voida lykätä, voi 
metsäkeskus määrätä, että valituksenalaista 
päätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää. 

Metsätalousasioissa toimivaltaisen ministe
riön 6 §:n I momentin nojalla tekemässä 
päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä 
on noudatettava muutoksenhausta huolimat
ta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta I99 . 
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5. 

Laki 
metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsänhoitoyhdistyksistä 17 päivänä marraskuuta 1950 annetun lain (558/50) 

9 § :n 2 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa 
(271191), seuraavasti: 

9 § 

Metsäkeskuksen päätökseen, joka on an
nettu 1 momentissa mainitun hakemuksen 
johdosta tai jolla suostumus neljännesmak
sun suorittamiseen on peruutettu, saa hakea 
muutosta valittamalla lääninoikeudelta. Toi
mivaltainen lääninoikeus määräytyy sen 

mukaan, minkä lääninoikeuden tuomiopii
rissä pääosa kyseessä olevasta metsämaasta 
sijaitsee. Muutoksen hakemiseen sovelletaan, 
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/96) sääde
tään muutoksenhausta hallintoviranomaisen 
päätökseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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6. 

Laki 
poronhoitolain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä syyskuuta 1990 annetun poronhoitolain (848/90) 1 § :n 2 momentti 
seuraavasti: 

21 

1 § 12 §:ssä tarkoitetulla suojametsäalueella, jos 
määräykset ovat välttämättömiä mainitun 

Lain soveltamisala säännöksen tarkoituksen saavuttamiseksi. 

Metsätalousasioissa toimivaltainen ministe
riö voi antaa yleisiä rajoittavia määräyksiä 
porojen laiduntamisesta metsälain ( 1 ) 

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

päivänä 

Ministeri Antti Kalliomäki 
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Liite 

1. 

Laki 
Lapin vajaafoottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 30 päivänä joulukuuta 1982 an

netun lain (1057/82) 1, 2 ja 2 a §, 3 §:n 1 momentti sekä 4, 4 a, 4 b, 5 ja 6 §, 
sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1125/94) sekä 
lisätään lakiin uusi 1 aja 4 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Lapin läänissä ja Kuusamon kunnassa vuo

sina 1982-1998 toteutetaan metsätalouden 
alueellista suunnittelua ja edistetään vajaa
tuottoisten alueiden kunnostamista, joka kä
sittää luontaisen uudistumisen edistämisen, 
metsänviljelyn ja uuden kasvun turvaamisen, 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja toimen
piteitä rahoitetaan valtion talousarvioon vuo
sittain metsänparannuslain (140/87) mukai
sesti otettavilla metsänparannusvaroilla. Töi
den rahoittamisesta ja myönnettävän tuen 
enimmäismäärästä säädetään asetuksella. 

Tässä laissa tarkoitettu alueellinen suunni
telma voidaan laatia muille kuin valtion 
maille, mikäli niillä ennestään ei ole alueel
lista suunnitelmaa. Kunnostamistäitä ei saa 
suorittaa alueilla, joiden omistaja on yhtiö, 
yhteisö tai säätiö. Mitä tässä momentissa 
säädetään, ei kuitenkaan koske yhteismetsän 
osakaskuntaa tai yhteisaluelaissa (758/89) 
tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa 
eikä pääasiallisena tarkoituksenaan maatila
tai metsätaloutta harjoittavaa luonnollisten 
henkilöiden muodostamaa yhtiötä, osuuskun
taa tai muuta yhteisöä. 

Tässä laissa tarkoitetut luontaisen uudistu
misen edistämis- ja metsänviljelytyöt on oh
jattava ensi sijassa puuntuotannon kannalta 
edullisimpiin kohteisiin ottaen samalla huo
mioon alueen eri osien olosuhteet sekä ym-

Ehdotus 

1 § 
Lapin läänissä ja Kuusamon kunnassa vuo

sina 1982-1998 toteutetaan metsätalouden 
alueellista suunnittelua ja edistetään vajaa
tuottoisten alueiden kunnostamista, joka kä
sittää luontaisen uudistumisen edistämisen, 
metsänviljelyn ja uuden kasvun turvaamisen 
(kunnostamistyöt), sen mukaan kuin tässä 
laissa säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja toimen
piteitä rahoitetaan valtion talousarvioon vuo
sittain kestävän metsätalouden rahoituksesta 
annetun lain ( 1 ) mukaisesti otettavilla va
roilla. Töiden suunnittelun ja toteuttamisen 
rahoittamisesta ja myönnettävän tuen 
enimmäismäärästä säädetään asetuksella. 

Tässä laissa tarkoitettu alueellinen suunni
telma voidaan laatia muille kuin valtion 
maille, jos niillä ennestään ei ole alueellista 
suunnitelmaa. Kunnostamistäitä ei saa suo
rittaa alueilla, joiden omistaja on yhtiö, yh
teisö tai säätiö. Mitä tässä momentissa sää
detään, ei kuitenkaan koske yhteismetsän 
osakaskuntaa tai yhteisaluelaissa (758/89) 
tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa 
eikä pääasiallisena tarkoituksenaan maatila
tai metsätaloutta harjoittavaa luonnollisten 
henkilöiden muodostamaa yhtiötä, osuuskun
taa tai muuta yhteisöä. K unnostam istöistä 
tehdään suunnitelma siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

Tässä laissa tarkoitetut kunnostam istyöt 
on ohjattava ensi sijassa puuntuotannon kan
nalta edullisimpiin kohteisiin ottaen samalla 
huomioon alueen eri osien olosuhteet sekä 
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Voimassa oleva laki 

päristönsuojelu- ja työllisyysnäkökohdat 
Hankkeiden on oltava taloudellisesti sekä 
luonnon- ja ympäristönhoidon kannalta tar
koituksenmukaisia, ja ne on keskitettävä si
ten, että ne voidaan toteuttaa taloudellisesti 
edullisimmalla tavalla. 

2 § 
Metsälautakunta päättää käyttöönsä asetet

tujen määrärahojen puitteissa tässä laissa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryhtymisestä. 
Varojen myöntäminen luontaisen uudistumi
sen edistämiseen ja metsänviljelytyöhön 
edellyttää maanomistajan hakemusta. 

Ehdotus 

ympäristönsuojelu- ja työllisyysnäkökohdat 
K unnostam istöiden on oltava taloudellisesti 
sekä luonnon- ja ympäristönhoidon samoin 
kuin metsien biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisen kannalta tarkoituksenmukaisia 
ja ne on keskitettävä, mikäli mahdollista si
ten, että ne voidaan toteuttaa taloudellisesti 
edullisimmalla tavalla. Metsätalousasioissa 
toimivaltainen ministeriö voi antaa tarkem
pia yleisiä määräyksiä töiden yleisistä vaati
muksista. 

Ja§ 
Rahoitusta ei saa käyttää työhön, joka on 

aiheutunut yksityismetsälain (4J2/67) edel
lyttämällä tavalla todetusta metsän hävittä
misestä. Rahoitusta ei myöskään saa käyttää 
työhön tai toimenpiteeseen, joka on säädetty 
maanomistajan velvollisuudeksi m etsänpa
rannuslaissa (140/87) tai vastaavassa aiem
massa laissa taikka kestävän metsätalouden 
rahoituksesta annetussa laissa. 

Tässä laissa tarkoitettua rahoitusta saa, 
vain sen mukaan kuin tässä laissa ja sen no
jalla annetussa asetuksessa säädetään, käyt
tää työhön, joka metsälaissa ( 1 ) sääde
tään maanomistajan velvollisuudeksi. 

Lisäksi rahoitusta ei saa käyttää työhön tai 
toimenpiteeseen, joka on aiheutunut metsä
lain vastaiseksi todetusta toiminnasta tai joka 
ei ole sen mukainen, mitä metsälaissa tai 
muualla säädetään. Metsäkeskuksen on päät
täessään toimenpiteiden rahoittamisesta otet
tava huomioon luonnonsuojelulain ( 1 ) 9, 
29-35, 47-49, 55 ja 56 §:stä sekä JO lu
vusta johtuvat rajoitukset. Päätöksentekoon 
liittyvästä lausuntomenettelystä säädetään 
asetuksella. 

2 § 
Metsäkeskus päättää käyttöönsä asetettujen 

määrärahojen puitteissa tässä laissa tarkoitet
tuihin toimenpiteisiin ryhtymisestä. Varojen 
myöntäminen kunnostam istyöhön edellyttää 
maanomistajan hakemusta. 

Mitä tässä laissa säädetään maanom istajasta, 
voidaan soveltaa myös maanomistaja/ta saa
dun maanvuokraoikeuden, testamenttiin pe
rustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoi
keuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan 
oikeuden haltijaan. 
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Voimassa oleva laki 

2 a § 
Metsälautakunta voi peruuttaa kunnosta

mistyön rahoittamista koskevan päätöksensä 
tai muuttaa sitä siltä osin kuin työtä ei ole 
tehty, jos on ilmeistä, että kunnostamistyön 
kohteena olevaa aluetta tullaan käyttämään 
siten, että alueen käyttö metsätaloudelliseen 
tarkoitukseen olennaiselta osin estyy. 

3 § 
Maanomistaja on velvollinen huolehtimaan 

sellaisen alueen hoidosta, jolla on suoritettu 
tämän lain mukainen luontaisen uudistumi
sen edistämis- tai metsänviljelytyö. Jos täl
lainen alue siirtyy toiselle, siirtyvät tälle 
myös velvollisuudet alueen hoitoon. 

4 § 
Jos luontaisen uudistumisen edistämis- tai 

metsänviljelyalueen hoito, joka käsittää tai
mikon perkauksen ja heinäämisen, on jäänyt 
suorittamatta ennen kuin kaksikymmentä 
vuotta on kulunut työn päättymisestä eikä 
laiminlyöntiä ole metsälautakunnan asetta
man riittävän määräajan kuluessa korjattu, 
voi metsälautakunta määrätä, että työhön 
käytetyt varat on osaksi tai kokonaan suori
tettava takaisin ja että 3 §:n 1 momentin 
mukainen hoitovelvollisuus lakkaa. 

4 a § 
Jos kunnostamistyön kohteena ollutta 

aluetta on alettu käyttää siten, että alueen 
käyttö metsätaloudelliseen tarkoitukseen 

Ehdotus 

Töiden rahoittamisesta Euroopan unionin 
osaksi rahoittamien ohjelmien puitteissa on 
voimassa, mitä kestävän metsätalouden ra
hoituksesta annetun lain 25 §:ssä säädetään. 

2a§ 
Metsäkeskus voi peruuttaa rahoituksen tai 

muuttaa sitä koskevaa päätöstään siltä osin 
kuin työtä ei ole tehty, jos on ilmeistä, että 
työn kohteena olevaa aluetta aletaan käyttää 
siten, että työn tavoite jää olennaiselta osin 
saavuttamatta. 

3 § 
Maanomistaja on velvollinen huolehtimaan 

15 vuoden ajan hankkeelle myönnetyn rahoi
tuksen loppuunmaksamisesta sellaisen alueen 
hoidosta, jolla on suoritettu tämän lain mu
kainen luontaisen uudistumisen edistämis
tai metsänviljelytyö. Jos tällainen alue siir
tyy toiselle, siirtyvät tälle myös velvollisuu
det alueen hoitoon. 

4 § 
Jos luontaisen uudistumisen edistämis- tai 

metsänviljelyalueen hoito, joka käsittää tai
mikon perkauksen ja heinäämisen, on jäänyt 
suorittamatta ennen kuin 15 vuotta on kulu
nut rahoituksen loppuunmaksamisesta ja lai
minlyönnin johdosta toimenpide on vaarassa 
menettää huomattavalta osalta merkityksensä 
eikä laiminlyöntiä ole metsäkeskuksen aset
taman riittävän määräajan kuluessa korjattu, 
voi metsäkeskus päättää, että toimenpitee
seen myönnetty tuki on osaksi tai kokonaan 
suoritettava takaisin ja että 3 §:n 1 momen
tin mukainen hoitovelvollisuus lakkaa. Tuki 
peritään takaisin siltä, joka omistusaikanaan 
on laiminlyönyt hoitovelvollisuuutensa. Ra
hoituksen saajalle voidaan määrätä 4 c §:ssä 
tarkoitettu tuen takaisinperimisen seuraamus 
silloin, kun saaja on laiminlyönyt mainitun 
velvollisuutensa 

4a§ 
Jos kunnostamistyön kohteena ollutta 

aluetta on alettu käyttää siten, että alueen 
käyttö metsätaloudelliseen tarkoitukseen 
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olennaisilta osin estyy eikä työn päättymi
sestä ole kulunut kahtakymmentä vuotta, 
metsälautakunta voi asiasta tiedon saatuaan 
määrätä, että kunnostamistyöhön käytetyt 
varat on osaksi tai kokonaan suoritettava 
takaisin. Metsälautakunnan tehtyä tässä mo
mentissa tarkoitetun päätöksen lakkaa alueen 
3 § :n 1 momentin mukainen hoitovelvolli
suus. 

4 b § 
Jos kunnostustyö on olennaisilta osiltaan 

menettänyt merkityksensä luonnontuhon, 
maanomistajasta riippumattomasta syystä 
aiheutuneen kulon tai muun syyn taikka va
hingon välttämiseksi tarpeellisista toimista 
aiheutuneiden vahinkojen johdosta eikä kun
nostustyön uusiminen tämän lain mukaisena 
työnä ole tarkoituksenmukaista, metsälauta
kunta voi hakemuksesta päättää, että tuhon 
kohteeksi joutuneen alueen 3 §:n 1 momen
tin mukainen hoitovelvollisuus lakkaa. 

5 § 
Metsälautakunnan tämän lain nojalla anta

maan päätökseen saa hakea muutosta valitta
malla maaseutuelinkeinojen valituslautakun
taan. 

Muutoksenhaussa on noudatettava soveltu
vin osin muutoksenhausta hallintoasioissa 
annettua lakia (154/50). 

360513H 

Ehdotus 

olennaisilta osin estyy eikä rahoituksen lop
puunmaksamisesta ole kulunut 15 vuotta, 
metsäkeskus voi asiasta tiedon saatuaan 
päättää, että alueen osalle myönnetty tuki on 
osaksi tai kokonaan suoritettava takaisin. 
Metsäkeskuksen tehtyä tässä momentissa 
tarkoitetun päätöksen lakkaa alueen 3 §:n 1 
momentin mukainen hoitovelvollisuus. Tuki 
peritään takaisin siltä, jonka omistusaikana 
alueen käyttö on muutettu. 

4 b § 
Jos kunnostamistyö on olennaisilta osiltaan 

menettänyt merkityksensä luonnontuhon, 
maanomistajasta riippumattomasta syystä 
aiheutuneen kulon tai muun syyn taikka va
hingon välttämiseksi tarpeellisista toimista 
aiheutuneiden vahinkojen johdosta eikä kun
nostamistyön uusiminen tämän lain mu
kaisena työnä ole tarkoituksenmukaista, met
säkeskus voi hakemuksesta päättää, että tu
hon tai toimenpiteen kohteeksi joutuneen 
alueen 3 §:n 1 momentin mukainen hoito
velvollisuus lakkaa. 

Milloin kunnostam istyön taloudellinen 
hyöty menetetään kestävän metsätalouden 
rahoituksesta annetun lain 1 §:n 2 momentin 
2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
taikka alueeseen eri lakien nojalla kohdistet
tavien käyttörajoitusten tai toimenpidekielto
jen johdosta, metsäkeskus voi hakemuksesta 
päättää, että tällaisen alueen hoitovelvolli
suus lakkaa. 

4 c § 
Tässä laissa tarkoitetun tuen peruuttami

sessaja takaisinperimisessä noudatetaan, mi
tä kestävän metsätalouden rahoituksesta an
netun lain 28 §:ssä säädetään tuen peruutta
misesta ja takaisinperimisestä sekä 29 §:ssä 
tuenperuuttamisen ja takaisinperimisen seu
raamuksista. 

5 § 
Tämän lain mukaiseen metsäkeskuksen 

päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
lääninoikeudelta Toimivaltainen lääninoi
keus määräytyy sen mukaan, minkä läänin
oikeuden tuomiopiirissä pääosa kyseessä 
olevasta metsätalousmaasta sijaitsee. Muu
toksen hakemiseen sovelletaan, mitä hallin
tolainkäyttölaissa (586/96) säädetään muu-
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6 § 
Takaisin perittävät varat saadaan siitä riip

pumatta, kuinka kauan ne ovat olleet maksa
matta, periä ilman eri päätöstä tai tuomiota 
siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/61) säädetään ja ulosottaa siitä kiinteis
töstä, jonka hyväksi tehdyistä töistä on kysy
mys, samalla etuoikeudella kuin kiinteistöstä 
menevistä julkisoikeudellisista suorituksista 
on voimassa. 

Ehdotus 

toksenhausta hallintoviranomaisen päätök
seen. 

Jos muutoksenhakuviranomainen tai met
säkeskus katsoo tarpeelliseksi taikka maan
omistaja vaatii, on 2 a, 3, 4, 4 aja 4 b §:ssä 
tarkoitetuissa asioissa suoritettava katselmus. 
Katselmuksen suorittaa metsäkeskuksista ja 
metsätalouden kehittäm iskeskuksesta anne
tun lain (1 474/95) 15 §:ssä tarkoitettu katse1-
m ustoim ikunta. 

6 § 
Valtiolle tämän lain nojalla takaisin perit

tävä rahoitus tai maksettaviksi määrättävät 
muut suoritukset saadaan ulosottaa mahdol
lisen muutoksenhaun estämättä siten kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi
min annetussa laissa (367/61) säädetään. 
Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin 
kieltää ulosottamisen tai määrätä sen kes
keytettäväksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Silloin, kun kunnostam istyötä koskeva 
suunnitelma on hyväksytty ennen tämän lain 
vahvistamista ja julkaisemista taikka rahoi
tuspäätös on annettu ennen tämän lain voi
maantuloa, sovelletaan muita kuin toimieli
miä ja menettelyä koskevia tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Mitä tämän lain 1 §:n 2 momentissa, 2 §:n 3 
momentissa, 4 ja 4 a §:ssä, 4 b §:n 2 mo
mentissa ja 4 c §:ssä säädetään, sovelletaan 
kuitenkin niihinkin tapauksiin, joihin muu
toin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. Edellä mainit
tua 4 c §:ää ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin 
tapauksiin, joissa rahoituspäätös on annettu 
ennen tämän lain vahvistamista ja jul
kaisemista. 
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3. 

Laki 
maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 

1994 annetun lain (1303/94) 41 § :n 3 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä kesäkuuta 
1996 annetussa laissa ( 443/96), 

muutetaan 2 §:n 3 momentin 6 kohta, 15 §:n otsikko ja 2 momentti, 27 §:n 2 momentti, 
28 §:n 4 momentti, 32 §:n 2 momentti, 34 §:n 1 momentti, 40 §:n 2 momentti, 41 §:n otsik
ko ja 48 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 2 momentti, 27 §:n 2 momentti, 28 §:n 4 momentti, 40 
§:n 2 momentti ja 48 §:n 2 momentti mainitussa 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa lais
sa, sekä 

lisätään lakiin uusi 40 a §, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Soveltamisala 

Tämä laki koskee lisäksi rakennerahastojen 
päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toi
minnan yhteensovittamisesta keskenään sekä 
Euroopan investointipankin toiminnan ja 
muiden rahoitusvälineiden kanssa annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88 ja 
sitä täydentävän Euroopan yhteisön lainsää
dännön täytäntöönpanoa siltä osin, kuin se 
koskee: 

6) pellon metsitystä ja metsänparannustöitä; 6) pellon metsitystä ja muita metsätalous
toimenpiteitä; 

15 § 

M etsityksen ja metsänparannuksen tuki 

Metsänparannustöiden osalta on voimassa, 

15 § 

Pellon metsityksen ja muiden 
metsätaloustoimenpiteiden tuki 

Pellon metsityksenja muiden metsätalous-
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mitä metsänparannuslaissa (140/87) ja Lapin 
vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 
annetussa laissa (1057/82) säädetään, jollei 
tästä laista muuta johdu. Pellon metsittämis
tä koskevan tuen enimmäismäärästä sekä 
yleisistä ehdoista päättää valtioneuvosto. 
Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvitta
essa tarkemmat ohjeet tukijärjestelmän täy
täntöönpanosta kuultuaan ympäristöministe
riötä. 

Ehdotus 

toimenpiteiden osalta on voimassa, mitä kes
tävän metsätalouden rahoituksesta annetussa 
laissa ( 1 ), Lapin vajaatuottoisten metsien 
kunnostamisesta annetussa laissa (1 057 /82) 
ja kiinteistön yhteisomistqjien osallistumises
ta metsätalouden rahoituslainsäädännössä 
tarkoitettuun toimenpiteeseen annetussa lais
sa ( 1 ) säädetään, jollei tästä laista muu
ta johdu. Pellon metsitykseen liittyvän met
sityksenhoitopalkkion ja tulonmenetyskor
vauksen enimmäismäärästä sekä yleisistä eh
doista päättää kuitenkin valtioneuvosto. Maa
ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa 

tarkemmat ohjeet tukijärjestelmän täytän
töönpanosta kuultuaan ympäristöministeriötä. 

27 § 

Tuen saajat 

Metsänparannusta, uusjakoja sekä vesi
huoltohankkeita tuettaessa on tuen saajista 
kuitenkin voimassa, mitä metsänparannus
laissa, uusjakojen tukemisesta annetussa lais
sa ja yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden 
avustamisesta annetussa laissa säädetään. 

Metsätaloustoimenpiteitä, uusjakoja sekä 
vesihuoltohankkeita tuettaessa on tuen saa
jista kuitenkin voimassa, mitä kestävän met
sätalouden rahoituksesta annetussa laissa, 
kiinteistön yhteisom istajien osallistumisesta 
metsätalouden rahoituslainsäädännössä tar
koitettuun toimenpiteeseen annetussa laissa, 
uusjakojen tukemisesta annetussa laissa ja 
yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avus
tamisesta annetussa laissa säädetään. 

28 § 

Tuet ja niiden kohteet 

Uusjakojen, yhdyskuntien vesihuoltotoi
menpiteiden ja metsänparannushankkeiden 
osalta on voimassa, mitä uusjakojen tukemi
sesta annetussa laissa, yhdyskuntien vesi
huoltotoimenpiteiden avustamisesta annetus
sa laissa ja metsänparannuslaissa säädetään, 
jollei tästä laista muuta johdu. Tuettavan 
hankkeen tulee kuitenkin täyttää myös tässä 
laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytyk
set. 

Uusjakojen, yhdyskuntien vesihuoltotoi
menpiteiden ja metsätaloustoimenpiteiden 
osalta on voimassa, mitä uusjakojen tukemi
sesta annetussa laissa, yhdyskuntien vesi
huoltotoimenpiteiden avustamisesta annetus
sa laissa, kestävän metsätalouden rahoituk
sesta annetussa laissa ja kiinteistön yhteis
omistajien osallistumisesta metsätalouden 
rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toi
menpiteeseen annetussa laissa säädetään, jol
lei tästä laista muuta johdu. Tuettavan hank
keen tulee kuitenkin täyttää myös tässä lais
sa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset. 
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32 § 

Täytäntöönpanovastuu 

Valtioneuvosto voi päättää, kauppa- ja 
teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvi
en asioiden osalta kyseisen ministeriön esi
tyksestä, että tämän lain mukaisissa tehtävis
sä käytetään apuna lääninhallituksia, vesi- ja 
ympäristöpiirejä, työvoimapiirien toimistoja, 
kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalve
lun piiritoimistoja, metsälautakuntia sekä 
muitakin kunnan viranomaisia kuin maata
lousviranomaisia samoin kuin KERA Oy:tä 
ja alan neuvontajärjestöjä. Maa- ja metsäta
lousministeriö päättää, milloin vastaavissa 
tehtävissä voidaan käyttää apuna kasvin
tuotannon tarkastuskeskusta, eläinlääkintä- ja 
elintarvikelaitosta ja muita maa- ja metsäta
lousministeriön alaisia laitoksia. Henkilö, 
joka suorittaa tässä laissa tarkoitettuja tehtä
viä, toimii virkavastuulla. 

34 § 

Kaikkia tukia koskeva valvonta 

Edelllä 33 §:ssä säädetyn lisäksi maa- ja 
metsätalousministeriöllä ja maaseutuelinkei
nopiireillä sekä metsitykseen tai metsänpa
rannukseen liittyvän tuen osalta metsälauta
kunnilla samoin kuin 14 §:ssä tarkoitetun 
tuen osalta asetuksella säädettävissä tapauk
sissa myös vesi- ja ympäristöpiireillä on oi
keus suorituttaa valtuuttamillaan henkilöillä 
ilman ennakolta ilmoittamista kysymyksessä 
olevan tuen myöntämiseen, maksamiseen ja 
käyttöön liittyviä tarkastuksia. Tuen saaja on 
velvollinen korvauksetta esittämään heille 
kaikki tarvittavat tiliasiakirjat ja muun ai
neiston sekä muutoinkin avustamaan tarkas
tuksessa. Edellä mainituilla henkilöillä on 
oikeus tarkastaa myös tuen saajan kotieläin
rakennukset, viljelmät, tuotanto- ja jalostus
laitokset, varastot, myynti- ja markkinointiti
lat sekä muut tuen myöntämisen ja maksa
misen edellytyksenä olevat olosuhteet. Vai-

Valtioneuvosto voi päättää, kauppa- ja 
teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvi
en asioiden osalta kyseisen ministeriön esi
tyksestä, että tämän lain mukaisissa tehtävis
sä käytetään apuna lääninhallituksia, vesi- ja 
ympäristöpiirejä, työvoimapiirien toimistoja, 
kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalve
lun piiritoimistoja, metsäkeskuksia sekä mui
takin kunnan viranomaisia kuin maatalousvi
ranomaisia samoin kuin Kera Oy:tä ja alan 
neuvontajärjestöjä. Maa- ja metsätalousmi
nisteriö päättää, milloin vastaavissa tehtävis
sä voidaan käyttää apuna kasvintuotannon 
tarkastuskeskusta, eläinlääkintä- ja elintarvi
kelaitosta ja muita maa- ja metsätalousminis
teriön alaisia laitoksia. Henkilö, joka suorit
taa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä, toimii 
virkavastuulla. 

34 § 

Kaikkia tukia koskeva valvonta 

Edellä 33 §:ssä säädetyn lisäksi maa- ja 
metsätalousministeriöllä ja maaseutuelinkei
nopiireillä sekä pellon metsitykseen ja mui
hin metsätaloustoimenpiteisiin liittyvän tuen 
osalta metsäkeskuksilla samoin kuin 14 §:ssä 
tarkoitetun tuen osalta asetuksella säädettä
vissä tapauksissa myös vesi- ja ympäristöpii
reillä on oikeus suorituttaa valtuuttamillaan 
henkilöillä ilman ennakolta ilmoittamista 
kysymyksessä olevan tuen myöntämiseen, 
maksamiseen ja käyttöön liittyviä tarkastuk
sia. Tuen saaja on velvollinen korvauksetta 
esittämään heille kaikki tarvittavat tiliasiakir
jat ja muun aineiston sekä muutoinkin avus
tamaan tarkastuksessa. Edellä mainituilla 
henkilöillä on oikeus tarkastaa myös tuen 
saajan kotieläinrakennukset, viljelmät, tuo
tanto- ja jalostuslaitokset, varastot, myynti
ja markkinointitilat sekä muut tuen myöntä
misen ja maksamisen edellytyksenä olevat 
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vonta voi koskea sekä varsinaista tuen saajaa 
että tuen välittäjää. 

Ehdotus 

olosuhteet. Valvonta voi koskea sekä var
sinaista tuen saajaa että tuen välittäjää. 

40 § 

Muun pelto-, metsä- tai kotieläinperusteisen tuen lakkauttaminen ja takaisinperiminen 

Maatalouden ympäristötuki voidaan lak
kauttaa ja maksettu tuki periä takaisin myös 
maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidetta
essa noudatettavasta menettelystä annetun 
lain 7 §:n mukaisesti. Mainittua lainkohtaa 
sovelletaan lisäksi 15 ja 16 §:ssä tarkoitet
tuihin tukiin, ellei kyseisiä tukia koskevassa 
lainsäädännössä ole muuta säädetty. 

41 § 

Muun kuin 39 ja 40 §:ssä tarkoitetun tuen 
lakkauttaminen ja takaisinperiminen 

Metsänparannustöiden osalta ei kuitenkaan 
sovelleta 2 momentin 2 ja 3 kohtia. Niiden 
sijasta noudatetaan, mitä metsänparannuslain 
36-39 §:ssä säädetään. 

Maatalouden ympäristötuki voidaan lak
kauttaa ja maksettu tuki periä takaisin myös 
maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaes
sa noudatettavasta menettelystä annetun lain 
7 §:n mukaisesti. Mainittua lainkohtaa sovel
letaan lisäksi 16 §:ssä tarkoitettuun tukeen, 
jollei kyseistä tukea koskevassa lainsäädän
nössä muuta säädetä, sekä pellon metsityk
seen liittyvään metsityksenhoitopalkkioon ja 
tulonmenetys korvaukseen. 

40 a § 

Metsätaloustoimenpiteitä koskevan tuen pe
ruuttaminen ja takaisinperiminen 

Tämän lain 41-43 §:än sijasta metsäta
loustoimenpiteitä koskevan tuen peruuttami
sessa ja takaisinperimisessä sekä ta
kaisinperittävän tuen pakkoperinnässä nou
datetaan, mitä kestävän metsätalouden rahoi
tuksesta annetussa laissa ja Lapin vqjaatuot
toisten metsien kunnostamisesta annetussa 
laissa säädetään rahoituksen peruuttamisesta 
ja takaisinperimisestä, rahoituksen peruutta
misen ja takaisinperimisen seuraamuksista ja 
pakkoperinnästä. Lisäksi noudatetaan, mitä 
kiinteistön yhteisom istqjien osallistumisesta 
metsätalouden rahoituslainsäädännössä tar
koitettuun toimenpiteeseen annetussa laissa 
säädetään. 

41 § 

Muun kuin 39, 40 ja 40 a §:ssä tarkoitetun 
tuen lakkauttaminen ja takaisinperiminen 

(3 mom. kumotaan) 
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48 § 

Muutoksenhaku 

Oikeuteen hakea muutosta ratkaisuihin, 
jotka koskevat 15, 16 ja 26 §:ssä tarkoitettu
ja tukia, sovelletaan, mitä metsänparannus
töiden osalta metsänparannuslaissa ja Lapin 
vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 
annetussa laissa, varhaiseläkkeiden osalta 
maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa 
laissa (1293/94), uusjakojen osalta uusjako
jen tukemisesta annetussa laissa ja vesihuol
totoimenpiteiden osalta yhdyskuntien vesi
huoltotoimenpiteiden avustamisesta annetus
sa laissa tai niitä vastaavassa uudessa laissa 
säädetään. Muutoin tämän lain nojalla annet
tuihin ratkaisuihin haetaan muutosta siten, 
kuin maaseutuelinkeinolain mukaisiin pää
töksiin haetaan muutosta. Muutosta ei kui
tenkaan saa hakea sellaiseen tuen myöntä
mistä koskevaan ratkaisuun, jossa tuen 
määrän ja ehdot ratkaisee Euroopan yh
teisöjen toimielin yksittäistä tuensaajaa sito
vasti hankkeen tai ohjelman hyväksymisen 
yhteydessä. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
hallinnonalan päätökseen, joka koskee 
19 § :ssä tarkoitettua tukea, saa hakea muu
tosta siten, kuin muutoksenhausta yritystues
ta annetussa laissa (1136/93) säädetään. 

Oikeuteen hakea muutosta ratkaisuihin, 
jotka koskevat 15, 16 ja 26 §:ssä tarkoitettu
ja tukia, sovelletaan, mitä metsätaloustoi
menpiteiden osalta kestävän metsätalouden 
rahoituksesta annetussa laissa, Lapin vajaa
tuottoisten metsien kunnostamisesta annetus
sa laissa ja kiinteistön yhteisom istajien osal
listumisesta metsätalouden rahoituslainsää
dännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen an
netussa laissa, varhaiseläkkeiden osalta maa
talousyrittäjien luopumistuesta annetussa 
laissa (1293/94), uusjakojen osalta uusjako
jen tukemisesta annetussa laissa ja vesihuol
totoimenpiteiden osalta yhdyskuntien vesi
huoltotoimenpiteiden avustamisesta annetus
sa laissa tai niitä vastaavassa uudessa laissa 
säädetään. Muutoin tämän lain nojalla annet
tuihin ratkaisuihin haetaan muutosta siten 
kuin maaseutuelinkeinolain mukaisiin pää
töksiin haetaan muutosta. Muutosta ei kui
tenkaan saa hakea sellaiseen tuen myöntä
mistä koskevaan ratkaisuun, jossa tuen mää
rän ja ehdot ratkaisee Euroopan yhteisöjen 
toimielin yksittäistä tuensaajaa sitovasti 
hankkeen tai ohjelman hyväksymisen yh
teydessä. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
hallinnonalan päätökseen, joka koskee 19 
§:ssä tarkoitettua tukea, saa hakea muutosta 
siten kuin muutoksenhausta yritystuesta an
netussa laissa (1136/93) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Euroopan yhteisöjen komission ennen tä
män lain voimaantuloa hyväksymään, maa
talousmaan metsitystä ja metsätaloustoi
menpiteitä koskevasta yhteisön tukijäJjestel
mästä annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 2080/92 tarkoitettuun Suomea 
koskevaan ohjelma-asiakiljaan, rakennera
hastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja nii
den toiminnan yhteensovittamisesta keske
nään sekä Euroopan investointipankin toi
minnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa 
annetussa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
2052/88 1 artiklassa säädettyä 5 b tavoitetta 
koskevaan ohjelma-asiakiljaan ja Suomen 
liittymisestä Euroopan unianiin tehtyyn so-
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

pimukseen liittyvän pöytäkirjan N:o 6 artik
lassa 1 ja 4 tarkoitettua tavoitetta 6 koske
vaan ohjelma-asiakirjaan perustuviin metsän
parannuslaissa (140/87) tarkoitettuihin met
sätaloustoimenpiteisiin sovelletaan kestävän 
metsätalouden rahoituksesta annetun lain 
säännösten sijasta tämän lain voimaan tulles
sa voimassa olleita metsänparannuslain ja -
asetuksen (437187) säännöksiä tuen määräy
tymisperusteista. Silloin, kun sovelletaan La
pin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta 
annettua lakia, sovelletaan tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleita mainitun lain 
ja sen nojalla annetun asetuksen (211/95) 
säännöksiä tuen määräytymisperusteista. 
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4. 
Laki 

metsän hyönteis- ja sienituhojen t01junnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun 

lain (263/91) 11 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 § 

Muutoksenhaku 

Metsälautakunnan 9 §:n 1 momentin nojal
la antamaan päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla maa- ja metsätalousministeriöön 
noudattaen, mitä muutoksenhausta hallinto
asioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. 
Milloin metsälautakunnan määräämien toi
menpiteiden suorittamista ei voida lykätä, 
voi metsälautakunta määrätä, että valituk
senalaista päätöstä on noudatettava muutok
senhausta huolimatta, jollei valitusvi
ranomainen toisin määrää. 

Maa- ja metsätalousministeriön tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen saa hakea muu
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi
keuteen noudattaen, mitä muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Maa- ja metsätalousministeriön 6 §:n 1 mo
mentin nojalla tekemässä päätöksessä voi
daan määrätä, että päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusvi
ranomainen toisin määrää. 

360513H 

Metsäkeskuksen 9 §:n 1 momentin nojalla 
antamaan päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla lääninoikeudelta. Toimivaltainen 
lääninoikeus määräytyy sen mukaan, minkä 
lääninoikeuden tuomiopiirissä pääosa ky
seessä olevasta alueesta sijaitsee. Muutoksen 
hakemiseen sovelletaan, mitä hallintolain
käyttölaissa (586/96) säädetään muutoksen
hausta hallintoviranomaisen päätökseen. Mil
loin metsäkeskuksen määräämien toimenpi
teiden suorittamista ei voida lykätä, voi met
säkeskus määrätä, että valituksenalaista pää
töstä on noudatettava muutoksenhausta huo
limatta, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää. 

Metsätalousasioissa toimivaltaisen ministe
riön 6 §:n 1 momentin nojalla tekemässä 
päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä 
on noudatettava muutoksenhausta huolimat
ta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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5. 

Laki 
metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsänhoitoyhdistyksistä 17 päivänä marraskuuta 1950 annetun lain (558/50) 9 

§ :n 2 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (271/91 ), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

9 § 

Metsälautakunnan päätökseen, joka on an
nettu 1 momentissa mainitun hakemuksen 
johdosta tai jolla suostumus neljännesmak
sun suorittamiseen on peruutettu, saa hakea 
muutosta valittamalla maa- ja metsätalous
ministeriöön kolmenkymmenen päivän ku
luessa siitä päivästä, jona hän on saanut tie
don päätöksestä. 

Metsäkeskuksen päätökseen, joka on an
nettu 1 momentissa mainitun hakemuksen 
johdosta tai jolla suostumus neljännesmak
sun suorittamiseen on peruutettu, saa hakea 
muutosta valittamalla lääninoikeudelta. Toi
mivaltainen lääninoikeus määräytyy sen mu
kaan, minkä lääninoikeuden tuomiopiirissä 
pääosa kyseessä olevasta metsämaasta sijait
see. Muutoksen hakemiseen sovelletaan, mi
tä hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään 
muutoksenhausta hallintoviranomaisen pää
tökseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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6. 

Laki 
poronhoitolain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä syyskuuta 1990 annetun poronhoitolain (848/90) 1 §:n 2 momentti 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 

Lain soveltamisala 

Valtioneuvoston oikeudesta antaa rajoitta
via määräyksiä porojen laiduntamisesta suo
jametsäalueelia on säädetty suojametsistä an
netun lain (196/22) 2 §:n 2 momentissa. 

Metsätalousasioissa toimivaltainen m iniste
riö voi antaa yleisiä rajoittavia määräyksiä 
porojen laiduntamisesta metsälain ( 1 ) 12 
§:ssä tarkoitetulla suojametsäalueella, jos 
määräykset ovat välttämättömiä mainitun 
säännöksen tarkoituksen saavuttamiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 



36 HE 229/1996 vp 

.1.6. Boazodoallohihka 

Boazodoallolaga (848/90) 1 § :a 2 momeantta mielde stahtanidi vuoigatvuodas 
addit raddjejeaddji mearradusaid bohccuid guodoheamis suodjevuovdeguovllus 
asahuvvo suodjevuvddiin addon laga (196/22) 2 §:a 2 momeanttas. 
Suodjevuvddiin addon Iaga 2 §:a 2 momeanttas (267/9) fas asahuvvo, ahte 
eana-ja meahccedoalloministeriija sahtta addit raddjejeaddji mearradusaid 
bohccuid guodoheamis suodjevuovdeguovllus, juos mearradusat leat 
vealtameahttumat laga 1 §:s mainnasuvvon ulbmila juksama dihte. Dakkar 
mearradusat eai leat dan radjai addon. Evttohuvvon vuovdelahka &omihivccii 
suodjevuovdelaga. Dan 4 logus livcce njuolggadusat, mat vastidivcce guovddas 
vuoddojurdagiid dafus suodjevuovdelaga njuolggadusaid. Suodtevuovdeguovllus 
asahuvvosii evttohuvvon vuovdelaga 12 §:s. Boahtteaiggisge livcCii darbbaslas 
seailluhit lahkaasaheamis njuolggadusa, mii adda vuovdedoalloassiin 
doaibmavalddalas ministeriijai vejolasvuoda addit juos darbu almmolas 
raddjejeaddji mearradusaid bohccuid guodoheamis suodjevuovdeguovllus. Dakkar 
fapmudusnjuolggadus heivesii boazodoallolahkii vuohkkasabbot go vuovdelahkii. 
Boazodoallolaga 1 §:a 2 momeanta evttohuvvo danin rievdaduvvot nu, ahte dat 
vastidivccii vuoddojurdagiid dafus suodjevuovdelaga 2 §:a 2 momeantta, mii 
gomihuvvo . 

. Oassi bajilc<Hiagis 6. asahanortnet 

Raddehushami 14 §:a 3 momeanttas asahuvvo, ahte samiin eamialbmogin lea 
vuoigatvuohta bajas doallat ja ovddidit iezas kultuvrra. Raddehusa evttohusa 
vuodustallamiid mielde njuolggadus dorvvasta samekultuvrii gullevas samiid 
arbevirolas ealahusaid, nugo boazodoalu. Nuppe dafus raddehushami 14 a §:a 1 
momeantta mielde vastu earret eara luonddus ja dan mai]ggahamatvuodas sihke 
birrasis gulla buohkaide. Evttohuvvon vuovdelaga 12 §:a ulbmilin lea vuovderaja 
njiedjama eastin. Suodjevuovdeguovllus vuovddi galggasii diksut ja geavahit nu, 
ahte ii doaibmabijuin dagahuvvo vuovdenija njiedjan. Nu ahte vuovdecuollamat 
cadahuvvosedje nu, ahte cuvvojuvvosii erenomas varrugasvuohta. Ekologalas 
sivat leat vaikkuhan njuolggadusa evttoheapmai. Evttohuvvon vuovdelfi&a 
vuodustallamiin mainnasuvvo, ahte dat njuolggadus bealistis sihkkarastasii samiid 
ruovttuguovllus eavttuid samiid kultuvrra ja arbevirolas ealahusaid bajas doallamii 
ja ovddideapmai. Boazodoallolaga rievdadeamis evttohuvvon liiga mielde 
vejolasvuohta addit almmolas raddjejeaddti mearradusaid bohccuid guodoheamis 
suodjevuovdeguovllus lea raddjejuvvon dusse dakkar dilalasvuhtii, ahte 
mearradusat leat vealtameahttumat evttohuvvon vuovdelaga 12 §:a ulbmila 
juksama dihte. Ovdalis mainnasuvvon vuodustallamiin boazodoallolaga 
rievdadeamis evttohuvvon laga sahtasii asahit dabalas lahkaasahanortnegis. 

Riikkavulosvuoigatvuodaid ja politihkalas vuoigatvuodaid ~uoski riikkaidgaskasas 
oktasassoahpamusa 27 artikla mielde earret eara albmotlas ja gielalas 
vehadagaide gullevas olbmuin ii oacco gieldit vuoigatvuoda ovttas eara joavkku 
lahtuiguin navddasit iezas kultuvrras. Alimus halddahusriekti lea maiJimus 
aiggiid covdosiin tulkon dan artikla nu, ahte artikla oaivvildan kultur-doaba 
gokca maiddai boazodoalu, "mii lea samekultuvrra dehalas oassi". Evttohuvvon 
njuolggadusa valdimis boazodoallolahkii sahtta goittotge daid osiin vuodustallat 
ovdalis mainnasuvvon assiin, eandalitge dainna, ahte njuolggadus dahka 
vejolazzan dusse dakkar almmolas raddjejeaddji mearradusaid addima, mat leat 
vealtameahttumat evttohuvvon vuovdelaga 12 §:a ulbmila juksama dihte. 
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Lahka 
boazodoallolåga 1 §:a rievdadeamis 

Riikkabeivviid meamidusa mielde rievdaduvvo cakcamanu 14. beaivve 1990 
addon boazodoallolaga (848/90) 1 §:a 2 momeanta cuovvovaccat: 

1 § 
Ldga muddehanviidodat 

Vuovdedoalloassiin doaibmavalddalas 
ministeriija sahtta addit almmolas 
raddjejeaddji mearradusaid bohccuid 
guodoheamis vuovdelaga ( 1 ) 12 §:s 
oaivvilduvvon suodjevuovdeguovllus, 
juos mearradusat leat vealtameahttumat 
m8innasuvvon njuolggadusa ulbmila 
juksama dihte. 

Dat Iahka boahta fapmui 
manus 199 . 

beaivve 

Helssegis 22 beaivve månus 1996 

Dåssevalddi Presideanta 

MARITI AHTISAARI 
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Ministtar Antti Kalliomäki 
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Lahka 

boazodoallolaga 1 §:a rievdadeamis 

Riikkabeivviid mearnidusa mielde rievdaduwo cakcamanu 14. beaivve 1990 
addon boazodoallolaga (848/90) 1 § :a 2 momeanta cuovvovaccat: 

Fdmus orru ldhka Evttohus 

1 § 

Ldga muddehanviidodat 

Stahtaradi vuoigatvuodas addit 
raddjejeaddji mearradusaid bohccuid 
guodoheamis suodjevuovdeguovllus lea 
asahuvvon suodjevuvddiin addon laga 
(196/22) 2 §:a 2 momeanttas. 

Vuovdedoallodssiin doaibmavdldddlas 
ministeriija sdhttd addit almmolas 
rdddjejeaddji mearrddusaid bohccuid 
guodoheamis vuovdeldga ( 1 ) 12 §:s 
oaiwilduwon suodjevuovdeguovllus, 
juos mearrddusat leat 
vealtameahttumat mdinnasuwon 
njuolggadusa ulbmila juksama dihte. 

Ddt ldhka boahtd fdpmui 
beaiwe mdnus 199 . 


