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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kestävän metsä-
talouden rahoituslain muuttamisesta annetun hallituksen 
esityksen (HE 72/2008 vp) täydentämisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi 
laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain 
muuttamisesta annettua hallituksen esitystä 
siten, että lakiin lisättäisiin säännökset eräi-
den tukien muuttamisesta vähämerkityksisik-
si tuiksi. Esitys liittyy tältä osin tämän vuo-
den alusta voimaan tulleisiin metsäverotusta 
koskeviin säännöksiin. Esityksessä ehdote-
taan myös metsätien tekemisen tuen velvoit-

teisiin ja takaisinperintään liittyviä tarkistuk-
sia.  

Ympäristötuen myöntämisen edellytyksenä 
olisi vastaisuudessa suunnitelma. Myös lain 
soveltamisalaa koskevaa säännöstä tarkistet-
taisiin. 

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tule-
maan voimaan samaan aikaan kuin kestävän 
metsätalouden rahoituslaki tulee voimaan. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT

1  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Hallitus antoi eduskunnalle kevätistunto-
kaudella 2008 esityksen kestävän metsäta-
louden rahoituslain muuttamisesta (HE 
72/2008 vp; jäljempänä alkuperäinen esitys) 
ja syysistuntokaudella 2008 esityksen eräiksi 
metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 
206/2008 vp). Metsäverotusta koskevat muu-
tokset tulivat voimaan vuoden 2009 alusta. 

Metsäverotusta koskeneessa hallituksen 
esityksessä on tarkasteltu valtiontukinäkö-
kulmasta puun myyntitulon osittaisen tai täy-
den verovapauden suhdetta kestävän metsäta-
louden rahoituslain (544/2007), jäljempänä 
uusi rahoituslaki, ja voimassa olevan kestä-
vän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 
(1094/1996) tukiin koskien nuoren metsän 
hoitoa sekä energiapuun korjuuta ja haketus-
ta. Mainitut metsätalouden tuet on ilmoitettu 
komissiolle valtiontukia koskevien säännös-
ten mukaisesti ja komissio on hyväksynyt 
kyseiset tuet. Kun uuden rahoituslain tuet il-
moitettiin komissiolle yhteisön valtiontuki-
sääntöjen mukaisesti, niin sanotun vakio-
lomakkeen yleistietoja koskeva osio sisälsi 
seuraavan kysymyksen tukien kasautumises-
ta: ”Voiko tuki kasautua muista paikallisista, 
alueellisista, kansallisista tai yhteisön ohjel-
mista samojen tukikelpoisten kustannusten 
kattamiseksi myönnettävän tuen kanssa?”. 
Kysymykseen vastattiin kielteisesti. Toisin 
sanoen komissio selvittää aina mahdollisen 
tukien kasaantumisen ennen kuin se päättää 
tukijärjestelmän hyväksymisestä ja siihen 
liittyen tukien enimmäismäärän (ns. tuki-
intensiteetti). Puun myyntituloa koskeva ve-
rovapaus myönnetään niin sanottuna vähä-
merkityksisenä tukena. Vähämerkityksisen 
tuen myöntäminen perustuu komission 15 
päivänä joulukuuta 2006 antamaan asetuk-
seen (EY) N:o 1998/2006 perustamissopi-
muksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vä-
hämerkityksiseen tukeen. Komission asetuk-
sen 2 artiklan 5 kohdan mukaan samoihin tu-
kikelpoisiin kustannuksiin ei voida antaa vä-
hämerkityksistä tukea muun valtiontuen li-
säksi, jos tällainen tuen kasautuminen johtai-

si tuki-intensiteettiin, joka ylittää ryhmä-
poikkeusasetuksessa tai komission tekemässä 
päätöksessä kunkin tapauksen erityisten olo-
suhteiden mukaan vahvistetun tuki-
intensiteetin. Kyseisen säännöksen noudat-
taminen on mahdollista hankkimalla tuki-
intensiteetin ylittämiseen komission hyväk-
syntä, kieltämällä päällekkäiset tuet tai muut-
tamalla mainitut metsätalouden tuet vähä-
merkityksisiksi tuiksi. Tässä esityksessä on 
päädytty jälkimmäiseen vaihtoehtoon, minkä 
vuoksi kestävän metsätalouden rahoituslakiin 
esitetään lisättäväksi vähämerkityksistä tukea 
koskevat säännökset. Siihen liittyen nuoren 
metsän hoitoa koskeva työlaji jaettaisiin kah-
deksi eri työlajiksi. Nuoren metsän hoidon si-
jaan lakiin sisällytettäisiin säännökset taimi-
kon hoidosta ja nuoren kasvatusmetsän hoi-
dosta. Mainittua nuoren kasvatusmetsän hoi-
toa sekä energiapuun korjuuta ja haketusta 
koskeviin tukiin sovellettaisiin vähämerki-
tyksistä tukea koskevia säännöksiä. 

Alkuperäisessä esityksessä ehdotettiin 
muutettavaksi energiapuun korjuuta koske-
van tuen myöntämisen perusteita. Tuolloin 
tarkoituksena oli, että energiapuun korjuuta 
koskevan tuen voimassaoloa jatkettaisiin sel-
laisena kuin Suomi sen liittymisvaiheessa il-
moitti komissiolle. Kun energiapuun korjuuta 
koskevan tuen osalta on tarkoitus siirtyä so-
veltamaan vähämerkityksistä tukea koskevia 
Euroopan yhteisön sääntöjä, ei säännöksen 
muuttaminen ole tarpeen. Uuden kestävän 
metsätalouden rahoituslain 14 § esitetään si-
ten säilytettäväksi muuttamattomana.  

Tähän täydentävään esitykseen on myös si-
sällytetty eduskunnan maa- ja metsätalousva-
liokunnalle esitetyt muutokset. Muutokset 
liittyvät metsätien tekemisen tuen velvoittei-
siin (velvollisuus sallia tien virkistyskäyttö) 
ja takaisinperintään.  

Suunnitelman tukea koskevaa säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että vastai-
suudessa myös ympäristötuen myöntämisen 
edellytyksenä olisi suunnitelma. 

Lain soveltamisalaa koskevaa säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että täsmen-
nettäisiin, miltä osin tukea voidaan myöntää 
yksityisille luonnonsuojelualueille. Lakiin li-
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sättäisiin myös säännös siitä, ettei kestävän 
metsätalouden rahoitusta voida kohdistaa 
luonnonsuojelulaista johtuviin korvauksiin. 
 
2  Esityksen vaikutukset  

Energiapuun korjuun tukeminen laajennet-
taisiin koskemaan energiapuun kasausta ja 
metsäkuljetusta yksityismetsissä muiltakin 
kuin uuden rahoituslain nojalla rahoitetuilta 
taimikon hoidon ja nuoren kasvatusmetsän 
hoitokohteilta saatua energiapuuta. Uuden 
rahoituslain 14 §:ää ei siis esitetä muutetta-
vaksi. Sen sijaan energiapuun korjuun tuen 
myöntämiseen liittyviä menettelyjä esitetään 
muutettavaksi, koska vastedes tukeen sovel-
lettaisiin vähämerkityksistä tukea koskevia 
säännöksiä. 

Tuettavien energiapuun korjuukohteiden 
laajentaminen mahdollistaa korjuun tehostu-
misen ja korjuutuen ulottamisen tarkoituk-
senmukaisella tavalla nuoren kasvatusmetsän 
hakkuun yhteydessä syntyvän energiapuun 
käytön edistämiseen. Myös haketustukea voi-
taisiin myöntää näin korjatun energiapuun 
haketukseen. Nuoren kasvatusmetsän hak-
kuukohteilta korjattava pieniläpimittainen 
energiapuu käytetään pääasiassa pienissä 
lämpölaitoksissa. Tällaisen energiapuun hin-
takehitys suhteessa korjuukustannuksiin ei 
tällä hetkellä mahdollista metsähakkeen käyt-
töä ilman valtiontukea 

Suomessa ollaan lähitulevaisuudessa voi-
makkaasti investoimassa lämpölaitosten ra-
kentamiseen. Näiden lämpölaitosten pää-
asiallinen polttoaine olisi metsähake. Halli-
tuksen ilmasto- ja energiapoliittisessa strate-
giassa samoin kuin Kansallinen metsäohjel-
ma 2015:ssa on arvioitu metsähakkeen tar-
peen kasvavan nykyisestä noin nelinkertai-
seksi 12 miljoonaan kiintokuutiometriin vuo-
dessa, mikäli Euroopan unionin jäsenvaltioi-
den sopimat ja Suomelle asetetut uusiutuvaan 
energiakäyttöön perustuvat tavoitteet aiotaan 
saavuttaa.  

Tällaisia kohteita, joiden hakkuita ei tuet-
taisi uuden rahoituslain nojalla, mutta joilta 
korjattavan energian kasausta, metsäkuljetus-
ta ja haketusta voitaisiin tukea, voidaan arvi-
oida vuosittain olevan muutama tuhat hehtaa-
ria. Toiminnan laajentaminen tullaan toteut-
tamaan käytettävissä olevilla määrärahoilla.  

Vähämerkityksiseen tukeen siirtyminen 
nuoren kasvatusmetsän hoidossa, energia-
puun korjuussa ja haketuksessa merkitsee 
metsäkeskuksissa uusien tuen myöntämis-
menettelyjen käyttöönottoa. Koska vähämer-
kityksiset tuet on raportoitava komission niin 
vaatiessa tuensaajittain, uudet tuen myöntä-
mismenettelyt merkitsevät muutoksia haku-
lomakkeisiin ja päätösmalleihin sekä metsä-
keskusten tietojärjestelmiin. Metsäkeskuksiin 
on perustettava rekisteri, josta käy ilmi 
myönnetyn vähämerkityksisen tuen määrä ja 
metsänomistajan ilmoittamat hänen muualta 
saamansa vähämerkityksiset tuet. Uudet me-
nettelyt edellyttävät metsäkeskusten ja met-
sänhoitoyhdistysten henkilökunnan koulut-
tamista ja metsänomistajien tehostettua neu-
vontaa. Lisäksi tulee varmistaa se, ettei tiet-
tyjen hakijoiden osalta tuen enimmäismäärä 
ylity.  

Vähämerkityksinen tuki monimutkaistaa 
tuen myöntämismenettelyä metsäkeskuksis-
sa. Metsäkeskuksen  pitää selvittää  ennen 
tuen myöntämistä hakijan mahdollisesti 
muualta esimerkiksi verovapauksina saamien 
vähämerkityksisten tukien määrät hakemuk-
sen jättövuonna ja kahtena edellisenä vuon-
na. Koska Suomessa ei ole keskitettyä rekis-
teriä vähämerkityksisistä tuista, hakijan 
omalla ilmoituksella on erittäin suuri merki-
tys. Metsäkeskusten Kemera-tietojärjestelmä, 
jolla hallinnoidaan rahoitushakemukset ja 
niiden perusteella tehdyt päätökset, on met-
sänomistajatietojen osalta keskitetty järjes-
telmä. Sen avulla saadaan selville metsäkes-
kusten myöntämät vähämerkityksiset tuet. 
Metsäkeskukset joutuvat kuitenkin selvittä-
mään metsänomistajien mahdollisesti saamat 
muut vähämerkityksiset tuet. Kuluvan vuo-
den I lisätalousarviossa on metsäkeskusten 
valtionavustusmomentille lisätty 150 000 eu-
roa vähämerkityksisestä tuesta aiheutuviin 
tietojärjestelmämuutoksiin.  

Uusi rahoituslaki tulee hidastamaan hank-
keiden hyväksymistä myös siksi, että nuoren 
metsän hoitotyölaji joudutaan jakamaan kah-
deksi eri työlajiksi. Metsänomistajille ei kui-
tenkaan arvioida aiheutuvan merkittävää 
haittaa tästä muutoksesta, koska myönnettä-
vät tuen määrät hehtaaria kohden ovat alhai-
set. Sen sijaan suurille metsähakkeen tuotta-
jille kuten Biowatti ja Vapo siirtyminen vä-
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hämerkityksiseen tukeen merkitsee tukimää-
rien alenemista nykyiseen käytäntöön verrat-
tuna. Myös suuret yhteismetsät joutuvat har-
kitsemaan tarkemmin, mille toimenpiteille 
vähämerkityksistä tukea haetaan. 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelman 2007–2013 mukaiset yritystuet myön-
netään komission asetuksen 1998/2006 mu-
kaisena. Yritystukia ovat käynnistystuki, in-
vestointituki ja kehittämistuki, jotka kohdis-
tuvat mikroyrityksiin. Maaseutuohjelman yri-
tystoiminnan tukia on mahdollista myöntää 
osin samoilla toimialoilla toimiville yrityksil-
le ja yrittäjille. Tukea voidaan myöntää esi-
merkiksi metsäbiomassan hyödyntämiseen 
perustuvaa energiatuotantoa harjoittaville 
mikroyrityksille sekä lämpö- ja energiayrittä-
jyyden edistämiseen. Komission asetuksen 
1998/2006 2 artiklan 2 kohdan mukaan yri-
tyskohtainen vähämerkityksisen tuen enim-
mäismäärä on 200 000 euroa. Tämän vähä-
merkityksisen tuen kiintiön täyttyminen kos-
kee arviolta noin 100–200 maatalousyrittä-
jää. 

Uuden rahoituslain keskeisenä tavoitteena 
on ollut keventää tukijärjestelmään liittyvää 
hallinnollista työtä sekä toimijoiden että vi-
ranomaisten osalta. Toisena keskeisenä ta-
voitteena on ollut lisätä tukien vaikuttavuut-
ta. Vähämerkityksisten tukien osalta vaiku-
tukset ovat päinvastaiset. Hallinnollisten työn 
määrä lisääntyy toimijoilla ja viranomaisilla. 
Vähämerkityksisten tukien vaikuttavuutta 
taas heikentää näiden tukien tuensaajakohtai-
nen enimmäismäärä. 
 
3  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä. Esityksestä on pyydetty lau-
sunnot valtiovarainministeriöltä, oikeusmi-
nisteriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, 
ympäristöministeriöltä, Metsätalouden kehit-

tämiskeskus Tapiolta, metsäkeskuksilta, 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry:ltä, Svenska lantbruksproducenter-
nas centralförbund SLC r.f.:ltä, Metsäteolli-
suus ry:ltä ja Puuenergia ry:ltä. Lisäksi Bio-
watti on toimittanut lausunnon. 

Lausunnoissa kiinnitettiin eniten huomiota 
vähämerkityksisen tuen käyttöönottoon. 
Huomiota on kiinnitetty siihen, että vähä-
merkityksisen tuen ehdot johtaisivat energia-
puun korjuumäärien merkittävään alenemi-
seen. Lausunnoissa on kiinnitetty huomiota 
vähämerkityksisen tuen hakemiseen liittyvän 
byrokratian lisääntymiseen ja sekä siihen, et-
tä vähämerkityksisen tuen ehdot johtavat tu-
ensaajien eriarvoiseen kohteluun. Vähämer-
kityksiseen tukeen siirtymistä ei pidetty met-
säalan toimijoiden, metsäkeskusten tai 
maanomistajien edun mukaisena. Lisäksi 
lausunnoissa esitettiin, että vähämerkityksis-
ten tukien käyttöönoton vaikutukset tulisi ar-
vioida tarkemmin. Lausuntojen johdosta esi-
tystä on tarkistettu muun muassa vähämerki-
tyksisen tuen vaikutusten osalta. Esitykseen 
on myös lisätty kohta, jossa vähämerkityksi-
siin tukiin siirtymistä arvioidaan tuensaajien 
yhdenvertaisuuden kannalta. Esitykseen on 
myös lisätty maininta siitä, että päällekkäis-
ten tukien kiellon ja vähämerkityksisten tuki-
en käyttöönottamisen vaihtoehtona olisi ollut 
myös metsäverotusta koskevien valtiontukien 
ilmoittaminen komissiolle ja siten komission 
hyväksynnän saaminen valtiontukien kasaan-
tumiselle.   
 
4  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys on perustuslain 71 §:ssä tarkoitettu 
täydentävä esitys, joka liittyy hallituksen esi-
tykseen laiksi kestävän metsätalouden rahoi-
tuslain muuttamisesta (HE 72/2008 vp). Täs-
tä johtuen esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1  Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Soveltamisala. Lain 2 §:n mukaan ra-
hoitusta voidaan valtion talousarviossa vuo-
sittain osoitetun määrärahan rajoissa kohdis-
taa vain niihin metsiin, jotka kuuluvat metsä-
lain (1093/1996) 2 §:ssä määriteltyyn sovel-
tamisalaan, taikka niihin yksityisiin luonnon-
suojelualueisiin, joiden rauhoitusmääräysten 
mukaan rahoitettava toiminta on sallittu. Py-
kälän yksityiskohtaisissa perusteluissa viita-
taan niihin yksityisiin luonnonsuojelualuei-
siin, jotka sisältyvät valtakunnallista ranto-
jensuojeluohjelmaa koskevaan valtioneuvos-
ton päätökseen. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi myös 
yksityiselle luonnonsuojelualueelle myönnet-
tävän rahoituksen rajoituksista. Metsälain 2 
§:n 1 momentin 1 kohdan mukaan metsälakia 
ei sovelleta luonnonsuojelulain (1096/1996) 
nojalla muodostetuilla luonnonsuojelualueil-
la. Luonnonsuojelulain 2 §:n 2 momentin 
mukaan kyseistä lakia ei sovelleta metsien 
hoitamiseen ja käyttämiseen niiltä osin kuin 
siitä on säädetty metsälaissa, lukuun ottamat-
ta 4, 9, 39, 42, 47―49, 55 ja 56 §:ää sekä 
3―5 ja 10 lukua. Luonnonsuojelulain 2 §:n 
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tar-
koituksena on, ettei kyseistä lakia sovellettai-
si metsälaissa säänneltävään talousmetsien 
hoitoon ja käyttöön mainittuja poikkeuksia 
lukuun ottamatta. Metsälain 10 §:ssä sääde-
tään monimuotoisuuden säilyttämisestä ja 
erityisen tärkeistä elinympäristöistä. Metsä-
lain 11 §:ssä taas säädetään 10 §:n 3 momen-
tin velvoitteeseen liittyvästä poikkeusluvasta. 
Poikkeuslupaa ei kuitenkaan saa myöntää, 
jos kohteelle myönnetään ympäristötukea tai 
muuten riittävää tukea valtion varoista. Met-
sälain 11 §:n perusteluissa todetaan nimen-
omaisesti, ettei pykälä tulisi sovellettavaksi, 
jos alueelle perustetaan luonnonsuojelulain 
mukainen luonnonsuojelualue. On edelleen-
kin tarkoituksenmukaista pitää kiinni siitä, 
ettei kestävän metsätalouden rahoitusta koh-
distettaisi luonnonsuojeluun tai monimuotoi-
suutta turvaaviin toimenpiteisiin luonnonsuo-
jelualueilla. Tällaiset toimenpiteet tulisi ra-

hoittaa muilla varoilla. Tästä syystä pykälän 
1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, ettei 
pykälässä tarkoitettua rahoitusta saa kohdis-
taa yksityisillä luonnonsuojelualueilla tehtä-
viin sellaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoi-
tuksena on metsien biologisen monimuotoi-
suuden ylläpitäminen. Yksityisillä luonnon-
suojelualueilla ei siten voitaisi tehdä ympä-
ristötukisopimuksia. Niillä ei myöskään voi-
taisi rahoittaa metsäluonnon hoitohankkeita. 
Näiden toimenpiteiden rahoituksesta sääde-
tään lain 4 luvussa. Edellä mainittuun perus-
tuen pykälän 2 momentissa ehdotetaan sää-
dettäväksi, ettei laissa tarkoitettu rahoitusta 
saa käyttää luonnonsuojelulain 25 §:n nojalla 
alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta teh-
dyn sopimuksen perusteella maksettaviin 
korvauksiin tai korvauksiin, joista mainitun 
lain 53 tai 55 §:ssä taikka muutoin erikseen 
säädetään, eikä myöskään korvauksiin, jotka 
perustuvat mainittuja säännöksiä edeltänei-
siin vastaaviin säännöksiin. Pykälän 2 mo-
mentti on sanamuodoltaan lähes identtinen 
voimassa olevan kestävän metsätalouden ra-
hoituksesta annetun lain 4 §:n 4 momentin 
kanssa. 

Pykälän 3 momentin mukaan ehdotetaan 
säädettäväksi, että rahoitus myönnetään tu-
kena. Pykälän 1 momentin säännös siirrettäi-
siin siten pykälän 3 momentiksi. 

7 §. Suunnitelma ja toteutusselvitys. Pykä-
län 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että myös ympäristötuen myöntämisen 
edellytyksenä olisi suunnitelma. Ympäristö-
tukeen liittyvinä suunnittelukustannuksina 
voitaisiin korvata ympäristötukisopimuksen 
valmisteluun liittyen muun muassa met-
sänarviointityöt, ympäristötukikohteen ra-
jaaminen ja maastoon merkitsemisestä aiheu-
tuva työ. 

10 §. Taimikon hoito. Kestävän metsäta-
louden rahoituslain 10 §:ssä säädetään nuo-
ren metsän hoidosta. Tämä työlaji jaettaisiin 
kahdeksi eri työlajiksi. Lain 10 §:ää muutet-
taisiin siten, että siinä säädettäisiin taimikon 
hoidosta ja lakiin lisättävässä uudessa 10 a 
§:ssä säädettäisiin nuoren kasvatusmetsän 
hoidosta. Ehdotetut säännökset eivät sisällä 
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sisällöllisiä muutoksia kumpaankaan työla-
jiin. Kumpikin pykälä on rakenteeltaan ident-
tinen lain 10 §:n nuoren metsän hoitoa kos-
kevan säännöksen kanssa. 

Pykälän 1 momentin mukaan taimikon hoi-
don tukea voitaisiin myöntää taimikon per-
kaukseen ja harvennukseen. Pykälän 2 mo-
mentissa säädettäisiin tuen myöntämisen 
edellytyksistä ja 3 momentissa säädettäisiin 
tuen myöntämistä koskevasta rajoituksesta. 
Pykälän 4 momentti sisältää asetusvaltuuden. 

10 a §. Nuoren kasvatusmetsän hoito. Eh-
dotettu uusi pykälä koskee nuoren kasvatus-
metsän hoitoa. Pykälän 1 momentin mukaan 
nuoren kasvatusmetsän hoitoon tukea voitai-
siin myöntää verhopuuston poistoon ja har-
vennukseen sekä nuoren kasvatusmetsän 
harvennukseen. Pykälän 2 momentissa sää-
dettäisiin tuen myöntämisen edellytyksistä ja 
3 momentissa säädettäisiin tuen myöntämistä 
koskevasta rajoituksesta. Pykälän 3 momen-
tin mukaan kohteelle voitaisiin myöntää tu-
kea nuoren kasvatusmetsän hoitoon, jos koh-
teelle ei ole tämän lain nojalla myönnetty tu-
kea taimikon hoitoon. Säännös vastaa ny-
kyistä käytäntöä. Pykälän 4 momentti sisältää 
vastaavan asetusvaltuuden kuin 10 §:kin. 

15 §. Energiapuun haketus. Pykälän 1 
momentti ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä tuen myöntämisedellytyksissä viitattaisiin 
nuoren metsän hoitotyön sijaan nuoren kas-
vatusmetsän hoitotyöhön. Säännöksen muut-
taminen liittyy nuoren metsän hoidon työla-
jin jakamiseen kahdeksi eri työlajiksi.  

29 a §. Velvollisuus sallia tien virkistys-
käyttö. Pykälä liittyy metsätien tekemiseen. 
Alkuperäisen lakiehdotuksen 29 a §:n 1 mo-
mentin mukaan tien käyttöä voidaan rajoit-
taa, jos se on tarpeen arkojen alueiden suoje-
lemiseksi tai tien asianmukaisen ja turvalli-
sen käytön varmistamiseksi. Muotoilu tulee 
suoraan maa- ja metsätalousalan valtiontuen 
suuntaviivojen (EUVL C 319, 27.12.2006, s. 
1) 175 e kohdasta. Komissio soveltaa mainit-
tuja suuntaviivoja päättäessään uusien tuki-
järjestelmien hyväksymisestä. Jäsenvaltiot 
eivät ole toimivaltaisia itse päättämään poik-
keuksista suuntaviivojen sisältöön. On mah-
dollista, että asianmukainen-sanaa voidaan 
tulkita liian laajasti. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön käsityksen mukaan asianmukainen 
käyttö tulisi tulkita tien käyttötarkoituksen 

mukaan. Tuen tavoitteena on nimenomaan 
metsätalouden kuljetusten mahdollistaminen. 
Tien käyttö olisi voitava estää, jos virkistys-
käyttö haittaa metsätalouden kuljetuksia. Tä-
hän liittyen alkuperäisen lakiehdotuksen 29 a 
§:n 1 momentin sanamuotoa ehdotetaan tar-
kistettavaksi siten, että tien käyttöä voitaisiin 
rajoittaa, jos se on tarpeen arkojen alueiden 
suojelemiseksi, tien turvallisen käytön var-
mistamiseksi tai sen varmistamiseksi, että 
tietä voidaan käyttää asianmukaisesti metsä-
talouden kuljetuksiin.  

34 §. Tuen palauttaminen ja takaisinperin-
tä. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, jonka mukaan tuen palautta-
misen ja takaisinperinnän perusteista sääde-
tään valtionavustuslaissa (688/2001). Sään-
nös on luonteeltaan informatiivinen. 

 
8 a luku. Vähämerkityksistä tukea kos-

kevien valtiontukisääntöjen 
soveltaminen 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi luku, 
johon ehdotetaan sisällytettäviksi vähämerki-
tyksistä tukea koskevien valtiontukisääntöjen 
soveltamista koskevat säännökset. Tarkoituk-
sena on, että nuoren kasvatusmetsän hoitoa 
sekä energiapuun korjuuta ja haketusta kos-
keviin tukiin sovellettaisiin komission ase-
tuksen 1998/2006 säännöksiä. Näin siksi, että 
kyseiset tuet ovat päällekkäisiä vähämerki-
tyksisinä valtiontukina myönnettävien met-
säverotuksessa sovellettavien määräaikaisten 
verovapauksien kanssa. Mainituista verova-
pauksista säädetään tuloverolain (1535/1992) 
43 a (ensiharvennushakkuusta saatavan puun 
myyntitulon määräaikainen verovapaus) ja 
43 b §:ssä (puun myyntitulon määräaikainen 
osittainen verovapaus). Mainitut säännökset 
tulivat voimaan lailla 1085/2008.  

Valtiontukinäkökulmasta tukien päällek-
käisyysongelma, jota valtiontukilainsäädän-
nössä nimitetään tukien kasautumiseksi, on 
ratkaistavissa kahdella tapaa. Yksi vaihtoehto 
on kieltää päällekkäiset tuet. Tähän liittyy al-
kuperäiseen esitykseen sisältyvän lakiehdo-
tuksen 5 a §. Ehdotettu 5 a § liittyy komissi-
on asetuksen 1998/2006 2 artiklan 5 kohtaan, 
jossa säädetään seuraavasti: ” Samoihin tuki-
kelpoisiin kustannuksiin ei voida antaa vä-
hämerkityksistä tukea valtiontuen lisäksi, 
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mikäli tällainen tuen kasautuminen johtaisi 
tuki-intensiteettiin, joka ylittää ryhmäpoik-
keusasetuksessa tai komission tekemässä 
päätöksessä kunkin tapauksen erityisten olo-
suhteiden mukaan vahvistetun tuki-
intensiteetin.” Toinen vaihtoehto on, että 
päällekkäisiin tukiin sovelletaan vähämerki-
tyksistä tukea koskevia sääntöjä. Tällöin tuen 
myöntäjän tulee valvoa, etteivät hakijan saa-
mat tuet ylitä komission asetuksessa 
1998/2006 säädettyä tukien enimmäismäärää. 

Komission asetus 1998/2006 on suoraan 
sovellettavissa ilman erillistä kansallista täy-
täntöönpanoa. Asetuksen tulee jäsenvaltiossa 
olla voimassa yhteisön lainsäädännön mukai-
sessa muodossa. Tästä seuraa muun muassa, 
ettei asetusta saa selittää tai täsmentää kan-
sallisella sääntelyllä.  

Valtiontukea ja vähämerkityksistä tukea 
koskevat säännökset liittyvät yrityksiin. Yri-
tys-sanalla on Euroopan yhteisön kilpailuoi-
keudessa eri merkitys kuin mitä käsitteellä 
Suomessa yleensä tarkoitetaan. Euroopan yh-
teisöjen tuomioistuin on esimerkiksi heinä-
kuussa 2006 antamassaan tuomiossa (asia C-
205/03 P) viitannut aiempaan oikeuskäytän-
töön ja todennut yrityksen käsitteestä seuraa-
vasti: ”…yhteisön kilpailuoikeudessa yrityk-
sen käsitteellä tarkoitetaan jokaista yksikköä, 
joka harjoittaa taloudellista toimintaa, riip-
pumatta yksikön oikeudellisesta muodosta tai 
rahoitustavasta”. Samassa yhteydessä tuo-
mioistuin totesi myös, että ”taloudellista toi-
mintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai 
palveluja tarjotaan tietyillä markkinoilla”. 

Yksityinen maanomistaja täyttää valtiontu-
kisääntelyssä tarkoitetun yrityksen tunnus-
merkit. Kun komissio päättää valtiontuen hy-
väksymisestä, se tarkastelee päätöksessään, 
onko kyseessä ylipäätään valtiontuki. Komis-
sio on katsonut kestävän metsätalouden ra-
hoituslaissa tarkoitettujen tukien olevan val-
tiontukea. 

Komission asetuksessa 1998/2006 määrite-
tään, millaisin edellytyksin tuki voidaan kat-
soa vähämerkityksiseksi tueksi ja siten vapa-
uttaa jäsenvaltio perustamissopimuksessa 
tarkoitetusta ilmoittamisvelvollisuudesta ko-
missiolle. Tuen tulee täyttää kaikki mainitus-
sa asetuksessa säädetyt edellytykset, jotta 
Suomi voisi vedota siihen, että kyseessä on 
vähämerkityksinen tuki. 

37 a §. Vähämerkityksinen tuki. Pykälän 1 
momentissa määriteltäisiin vähämerkityksi-
nen tuki. Ehdotettu 1 momentti on luonteel-
taan informatiivinen. Pykälän 2 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi, että kestävän met-
sätalouden rahoituslain tuista nuoren kasva-
tusmetsän hoitoon, energiapuun korjuuseen 
ja haketukseen sekä niihin liittyvään toteu-
tusselvitykseen myönnettävä tuki myönne-
tään vähämerkityksisenä tukena. 

37 b §. Vähämerkityksisen tuen myöntämi-
nen. Ehdotetun pykälän 1 momentti liittyy 
komission asetuksen 1998/2006 2 artiklan 2 
kohtaan, jossa säädetään vähämerkityksisen 
tuen yrityskohtaisesta enimmäismäärästä 
seuraavasti: ”Yhdelle yritykselle myönnettä-
vän vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä 
ei saa olla yli 200 000 euroa minkään kolmen 
verovuoden jakson aikana.” Mainitussa artik-
lan kohdassa todetaan myös, että kyseistä 
”enimmäismäärää sovelletaan riippumatta 
vähämerkityksisen tuen muodosta ja tarkoi-
tuksesta sekä siitä, rahoitetaanko jäsenvaltion 
myöntämä tuki kokonaan tai osittain yhteisön 
varoista”. Mainitussa säännöksessä todetaan 
myös, että ”tarkastelujakso määräytyy yri-
tyksen kyseisessä jäsenvaltiossa soveltamien 
verovuosien perusteella.” 

Vähämerkityksisen tuen yrityskohtaista 
enimmäismäärää laskettaessa tulee ottaa 
huomioon muutkin kuin komission asetuksen 
1998/2006 nojalla myönnetyt tuet. Vähämer-
kityksisen tuen myöntäminen voi perustua 
myös Euroopan yhteisön perustamissopi-
muksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vä-
hämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden 
tuotannon alalla annettuun komission asetuk-
seen 1535/2007 tai Euroopan yhteisön perus-
tamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltami-
sesta vähämerkityksiseen tukeen kalas-
tusalalla ja asetuksen (EY) N:o 1860/2004 
muuttamisesta annettuun komission asetuk-
seen 875/2007. Komission asetuksen 
1535/2007 3 artiklan 2 kohdan mukaan yri-
tyskohtainen vähämerkityksisen tuen enim-
mäismäärä on 7 500 euroa. Komission ase-
tuksen 875/2007 3 artiklan 2 kohdan mukaan 
yrityskohtainen vähämerkityksisen tuen 
enimmäismäärä on 30 000 euroa. Komission 
asetuksen 1998/2006 nojalla myönnetyistä 
vähämerkityksisistä tuista voidaan todeta 
edellä mainitut tuloverolain 43 a §:ään perus-
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tuva ensiharvennushakkuusta saatavan puun 
myyntitulon määräaikainen verovapaus ja 43 
b §:ään perustuva puun myyntitulon määrä-
aikainen osittainen verovapaus. Vähämerki-
tyksisenä tukena myönnetään myös tulovero-
lain 55 §:ssä säädetty metsävähennys. 

Yritykset eivät välttämättä aina pysty hyö-
dyntämään vähämerkityksisiä tukia täysi-
määräisesti. Tämä johtuu komission asetuk-
sen 1998/2006 2 artiklan 2 kohdan säännök-
sestä: ”Kun tukitoimenpiteeseen kuuluvien 
tukien yhteismäärä ylittää tämän enimmäis-
määrän, tätä asetusta ei voida soveltaa tukeen 
edes sen osuuden osalta, joka ei ylitä enim-
mäismäärää.” 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että nuoren kasvatusmetsän hoitoon 
sekä energiapuun korjuuseen ja haketukseen 
myönnettävän tuen edellytyksenä on hakijan 
toimittama selvitys hakijalle jo myönnetyistä 
ja maksetuista vähämerkityksisistä tuista ja 
ettei vähämerkityksisen tuen määrä ylitä Eu-
roopan yhteisön lainsäädännössä säädettyä 
vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, ettei valtionavustuslain 6 §:n 1 mo-
menttia sovellettaisi vähämerkityksiseen tu-
keen. Valtionavustuslain 6 §:n 1 momentin 
mukaan valtionavustus ei saa kattaa valtion-
avustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai 
hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannus-
ten täyttä määrää. On mahdollista, että nuo-
ren kasvatusmetsän hoidon, energiapuun kor-
juun ja haketuksen tuet ja vähämerkityksise-
nä tukena myönnettävä puun myyntitulon ve-
rovapaus johtavat siihen, että tuen määrä ylit-
tää toiminnasta aiheutuvat todelliset kustan-
nukset. Valtionavustuslain 6 §:n 1 momentin 
säännöksen noudattaminen edellyttäisi toi-
minnan todellisten kustannusten selvittämis-
tä. Koska vähämerkityksisiin tukiin siirtymi-
nen jo muutenkin lisää metsäkeskusten ja tu-
en hakijoiden hallinnollista työtä, on perus-
teltua poiketa mainitun valtionavustuslain 
säännöksen soveltamisesta juuri vähämerki-
tyksisen tuen osalta. Muista poikkeuksista 
valtion avustuslain soveltamiseen säädetään 
kestävän metsätalouden rahoituslain 3 §:n 1 
momentissa. Nämä muut poikkeukset koske-
vat kaikkia kestävän metsätalouden rahoitus-
lain tukia. 

37 c §. Vähämerkityksisen tuen takaisinpe-
rintä. Pykälässä säädetään takaisinperinnästä. 
Säännös sisältäisi poikkeuksen ehdotettuun 
34 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan takaisin-
perinnän perusteista säädettäisiin valtion-
avustuslaissa. Poikkeus on tarpeen, koska 
muutoin tällöin olisi kyseessä yhteisön val-
tiontukisääntöjen vastainen tuki. 

Metsäkeskuksen tulee tehdä Maaseutuvi-
rastolle esitys nuoren kasvatusmetsän hoi-
toon, energiapuun korjuuseen tai haketuk-
seen myönnetyn tuen takaisinperimiseksi, jos 
sen tietoon tulee, että tuki on myönnetty 37 a 
§:n 1 momentissa mainitun asetuksen sään-
nösten vastaisesti. Maaseutuviraston tulee 
tällöin määrätä tuki takaisinperittäväksi. Eh-
dotettu säännös muodostaa poikkeuksen eh-
dotettuun 34 §:n 1 momenttiin, jonka mu-
kaan tuen takaisinperinnän perusteista sääde-
tään valtionavustuslaissa. 

42 §. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.  
Pykälän 2 momenttia on esitetty muutetta-
vaksi jo alkuperäisessä esityksessä. Pykälän 
2 momentin viimeinen lause esitetään tarkis-
tettavaksi siten, että kestävän metsätalouden 
rahoituksesta annetun lain säännöksiä sovel-
lettaisiin kyseisessä laissa tarkoitettuun ra-
hoitukseen ja ennen kestävän metsätalouden 
rahoituslain voimaantuloa vireille tulleisiin 
asioihin. Näin korjattaisiin alkuperäiseen esi-
tykseen sisältyvässä lakiehdotuksessa ollut 
liian suppea viittaus yksittäiseen pykälään. 

Pykälän 7 momenttiin ehdotetaan tehtäväk-
si nuoren metsän hoitoa koskevan työlajin 
jakamisesta johtuvat muutokset. Pykälän 12 
momenttiin ehdotetaan lisättäväksi vähämer-
kityksisiä tukia koskeva säännös. Komission 
asetuksen 1998/2006 6 artiklan mukaan ase-
tusta sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2013 
saakka. Tästä syystä ehdotetaan säädettäväk-
si, että tuen myöntämispäätökset tulee tehdä 
viimeistään tuona päivänä.  Komission ase-
tuksen 1998/2006 5 artiklan 3 kohdassa sää-
detään seuraavasti: ”Vähämerkityksistä tu-
kea, joka täyttää tämän asetuksen edellytyk-
set, voidaan panna täytäntöön vielä kuuden 
kuukauden ajan asetuksen voimassaoloajan 
päätyttyä”. Tähän liittyen ehdotetaan säädet-
täväksi, että vähämerkityksinen tuki tulee 
maksaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 
2014. 
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2  Voimaantulo 

Laki on suunniteltu tulemaan voimaan sa-
manaikaisesti uuden rahoituslain kanssa. La-
ki ehdotetaan tulevaksi voimaan valtioneu-
voston asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
 
 
3  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yh-
denvertaisia lain edessä. Perusoikeudet ulot-
tuvat oikeushenkilöihin välillisesti, koska oi-
keushenkilön asemaan puuttuminen saattaa 
merkitä kajoamista oikeushenkilön taustalla 
olevan yksilön oikeuksiin. Perustuslain 6 §:n 
2 momentissa kielletään ihmisten asettami-
nen ilman hyväksyttävää syytä eri asemaan 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Vähä-
merkityksisen tuen enimmäismäärää koskeva 
sääntö, jota on edellä tarkasteltu 37 b §:n pe-
rusteluissa, johtaa tuensaajien erilaiseen koh-
teluun. Suuret metsähakkeen tuottajat kuten 
Biowatti ja Vapo, suuret yhteismetsät ja ne 
maatalousyrittäjät, jotka ovat saaneet jo 
huomattavia määriä Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelman 2007–2013 mu-

kaisia yritystukia, voivat jäädä tukien enim-
mäismäärän täyttyessä ilman vähämerkityk-
sisenä tukena myönnettävää metsätalouden 
rahoitusta. Tuen enimmäismäärää koskeva 
sääntö ei ole edellä tarkoitettu henkilöön liit-
tyvä syy. Tämän vuoksi esityksessä katso-
taan, että esitys täyttää perustuslain yhden-
vertaisuusvaatimuksen. 

Perustuslain 79 §:n 3 momentin mukaan 
laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voi-
maan. Mainitun momentin mukaan erityises-
tä syystä laissa voidaan säätää, että sen voi-
maantuloajankohdasta säädetään asetuksella.  

Uusi rahoituslaki ei ole vielä tullut voi-
maan. Sen voimaantulosta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. Uutta lakia ei voida 
saattaa voimaan ennen kuin siihen on tehty 
Euroopan yhteisöjen komission edellyttämät 
muutokset. Kyseiset muutokset sisältyvät al-
kuperäiseen hallituksen esitykseen. Lain 
voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston 
asetuksella. Uusi rahoituslaki ja siihen tehtä-
vät muutokset on tarpeen saattaa voimaan 
samanaikaisesti. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus 
 
 
 

Laki 

kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun kestävän metsätalouden rahoituslain 

(544/2007) 2 §, 7 §:n 1 momentti, 10 §, 15 §:n 1 momentti, 34 §:n 1 momentti ja 42 §:n 2 ja 7 
momentti sekä 

lisätään lakiin uusi 10 a ja 29 a §, uusi 8 a luku ja 42 §:ään uusi 12 momentti seuraavasti: 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa tarkoitettua rahoitusta voidaan 
valtion talousarviossa vuosittain osoitetun 
määrärahan rajoissa kohdistaa vain niihin 
metsiin, jotka kuuluvat metsälain 
(1093/1996) 2 §:ssä määriteltyyn sovelta-
misalaan, taikka niihin yksityisiin luonnon-
suojelualueisiin, joiden rauhoitusmääräysten 
mukaan rahoitettava toiminta on sallittu. Ra-
hoitusta ei kuitenkaan saa kohdistaa maini-
tuilla luonnonsuojelualueilla tehtäviin sellai-
siin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
metsien biologisen monimuotoisuuden yllä-
pitäminen. 

Tässä laissa tarkoitettua rahoitusta ei saa 
käyttää luonnonsuojelulain (1096/1996) 25 
§:n nojalla alueen määräaikaisesta rauhoitta-
misesta tehdyn sopimuksen perusteella mak-
settaviin korvauksiin tai korvauksiin, joista 
mainitun lain 53 tai 55 §:ssä taikka muutoin 
erikseen säädetään, eikä myöskään korvauk-
siin, jotka perustuvat ennen mainittuja sään-
nöksiä voimassa olleisiin vastaaviin säännök-
siin. 

Rahoitus myönnetään tukena. 
 

7 § 

Suunnitelma ja toteutusselvitys 

Metsänuudistamiseen, terveyslannoituk-
seen, suometsän hoitoon, metsätien tekemi-
seen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin 
myönnettävän tuen sekä ympäristötuen 

myöntämisen edellytyksenä on metsäkeskuk-
sen hyväksymä suunnitelma. Muiden 2 ja 3 
luvussa tarkoitettujen tukien sekä juurikää-
vän torjunnan tuen edellytyksenä on metsä-
keskuksen hyväksymä toteutusselvitys. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Taimikon hoito 

Tukea voidaan myöntää taimikon perkauk-
seen ja harvennukseen. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
kohde täyttää vähimmäispinta-alaa koskevan 
vaatimuksen ja käsittelyn jälkeiset taimikon 
tiheyttä ja keskipituutta koskevat vaatimukset 
ja että kohteelle ei käsittelyn jälkeen jää väli-
töntä hoidon tarvetta. 

Tukea taimikon hoitoon voidaan myöntää 
vain kerran samalle kohteelle puuston kierto-
ajan kuluessa. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin käsittelyn jälkeisistä taimikon ti-
heyttä ja keskipituutta koskevista vaatimuk-
sista, taimikon hoitotyön toteamisesta, koh-
teen vähimmäispinta-alasta sekä muista tässä 
pykälässä säädetyistä tuen ehdoista ja mää-
räytymisperusteista. 
 

10 a § 

Nuoren kasvatusmetsän hoito 

Tukea voidaan myöntää verhopuuston 
poistoon ja harvennukseen sekä nuoren kas-
vatusmetsän harvennukseen. 
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Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
kohde täyttää vähimmäispinta-alaa koskevan 
vaatimuksen ja käsittelyn jälkeiset puuston 
tiheyttä ja läpimittaa koskevat vaatimukset ja 
että kohteelle ei käsittelyn jälkeen jää väli-
töntä hoidon tarvetta. 

Tukea nuoren kasvatusmetsän hoitoon voi-
daan myöntää vain kerran samalle kohteelle 
puuston kiertoajan kuluessa. Tukea ei kui-
tenkaan voida myöntää, jos kohteelle on tä-
män lain nojalla myönnetty tukea taimikon 
hoitoon. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin käsittelyn jälkeisistä puuston tiheyt-
tä ja läpimittaa koskevista vaatimuksista, 
tehdyn nuoren kasvatusmetsän hoitotyön to-
teamisesta, kohteen vähimmäispinta-alasta 
sekä muista tässä pykälässä säädetyistä tuen 
ehdoista ja määräytymisperusteista. 
 
 
 

15 § 

Energiapuun haketus 

Tukea voidaan myöntää sellaisen energia-
puun haketukseen, jonka korjuuseen on 
myönnetty rahoitusta tämän lain mukaisesti. 
Lisäksi tukea voidaan myöntää, jos haketet-
tava energiapuu on kaadettu tämän lain mu-
kaisesti rahoitetun nuoren kasvatusmetsän 
hoitotyön yhteydessä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 luku 

Tukeen liittyvät velvoitteet ja valvonta 

29 a § 

Velvollisuus sallia tien virkistyskäyttö 

Maanomistaja, jolle on myönnetty tukea 
metsätien tekemiseen, on velvollinen salli-
maan metsätien tai yksityistien virkistyskäy-
tön maksutta. Käyttöä voidaan kuitenkin ra-
joittaa, jos se on tarpeen arkojen alueiden 
suojelemiseksi, tien turvallisen käytön var-
mistamiseksi tai sen varmistamiseksi, että 

tietä voidaan käyttää asianmukaisesti metsä-
talouden kuljetuksiin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvoite on 
voimassa 10 vuotta siitä, kun toimenpitee-
seen myönnetty rahoitus on kokonaan mak-
settu. 

34 § 

Tuen palauttaminen ja takaisinperintä 

Tuen palauttamisen ja takaisinperinnän pe-
rusteista säädetään valtionavustuslaissa. Tu-
ki, joka tulee valtionavustuslain 20 §:n nojal-
la palauttaa, tulee maksaa takaisin metsäkes-
kukselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 a luku 

Vähämerkityksistä tukea koskevien val-
tiontukisääntöjen soveltaminen 

37 a § 

Vähämerkityksinen tuki 

Vähämerkityksellisellä tuella tarkoitetaan 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan so-
veltamisesta vähämerkityksiseen tukeen an-
netun komission asetuksen (EY) N:o 
1998/2006 säännösten mukaisesti myönnet-
tyä tukea. 

Nuoren kasvatusmetsän hoitoon, energia-
puun korjuuseen ja haketukseen sekä niihin 
liittyvään toteutusselvitykseen myönnettävä 
tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena. 
 

37 b § 

Vähämerkityksisen tuen myöntäminen 

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa sää-
detään, vähämerkityksisen tuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että hakija antaa metsäkes-
kukselle selvityksen hakijalle jo myönnetystä 
ja maksetusta vähämerkityksisestä tuesta ja 
että mainitun tuen yhteismäärä ei ylitä Eu-
roopan yhteisön lainsäädännössä säädettyä 
vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää. 

Vähämerkityksiseen tukeen ei sovelleta 
valtionavustuslain 6 §:n 1 momenttia. 
 



 HE 54/2009 vp  
  

 

12 

37 c § 

Vähämerkityksisen tuen takaisinperintä 

Metsäkeskuksen on tehtävä Maaseutuviras-
tolle esitys nuoren kasvatusmetsän hoitoon, 
energiapuun korjuuseen tai haketukseen 
myönnetyn tuen takaisinperimiseksi, jos sen 
tietoon tulee, että tuki on myönnetty 37 a §:n 
1 momentissa mainitun asetuksen säännösten 
vastaisesti. Maaseutuviraston on tällöin mää-
rättävä tuki takaisinperittäväksi.  

 
42 § 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tällä lailla kumotaan kestävän metsätalou-

den rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 
1996 annettu laki (1094/1996) ja kiinteistön 
yhteisomistajien osallistumisesta metsätalou-
den rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun 
toimenpiteeseen 30 päivänä joulukuuta 1996 
annettu laki (1349/1996) niihin myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. Kestävän metsäta-
louden rahoituksesta annetun lain 11 § on 

kuitenkin voimassa kolme vuotta tämän lain 
voimaantulosta. Viimeksi mainitussa laissa 
tarkoitettuun rahoitukseen ja ennen tämän 
lain voimaantuloa vireille tulleisiin asioihin 
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Taimikon hoitoon ei myönnetä 10 §:n no-
jalla tukea, jos saman kohteen taimikon hoi-
toa on puuston kiertoajan kuluessa rahoitettu 
kestävän metsätalouden rahoituksesta anne-
tun lain (1094/1996) mukaisena nuoren met-
sän hoitotyönä. Nuoren kasvatusmetsän hoi-
toon ei myönnetä 10 a §:n nojalla tukea, jos 
saman kohteen nuoren kasvatusmetsän hoitoa 
on puuston kiertoajan kuluessa rahoitettu 
edellä mainitun lain mukaisena nuoren met-
sän hoitotyönä.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Vähämerkityksinen tuki on myönnettävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 ja 
maksettava 30 päivänä kesäkuuta 2014. 

 
——— 

Tämän lain voimaantulosta säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. 

————— 
 

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun kestävän metsätalouden rahoituslain 

(544/2007) 2 §, 7 §:n 1 momentti, 10 §, 15 §:n 1 momentti, 34 §:n 1 momentti ja 42 §:n 2 ja 7 
momentti sekä 

lisätään lakiin uusi 10 a ja 29 a §, uusi 8 a luku ja 42 §:ään uusi 12 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Soveltamisala  

Tässä laissa tarkoitettua rahoitusta voidaan 
valtion talousarviossa vuosittain osoitetun 
määrärahan rajoissa kohdistaa vain niihin 
metsiin, jotka kuuluvat metsälain (1093/1996) 
2 §:ssä määriteltyyn soveltamisalaan, taikka 
niihin yksityisiin luonnonsuojelualueisiin, 
joiden rauhoitusmääräysten mukaan rahoitet-
tava toiminta on sallittu. Rahoitus myönne-
tään tukena.  

2 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa tarkoitettua rahoitusta voidaan 
valtion talousarviossa vuosittain osoitetun 
määrärahan rajoissa kohdistaa vain niihin 
metsiin, jotka kuuluvat metsälain 
(1093/1996) 2 §:ssä määriteltyyn sovelta-
misalaan, taikka niihin yksityisiin luonnon-
suojelualueisiin, joiden rauhoitusmääräysten 
mukaan rahoitettava toiminta on sallittu. Ra-
hoitusta ei kuitenkaan saa kohdistaa maini-
tuilla luonnonsuojelualueilla tehtäviin sellai-
siin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpi-
täminen. 

 Tässä laissa tarkoitettua rahoitusta ei saa 
käyttää luonnonsuojelulain (1096/1996) 25 
§:n nojalla alueen määräaikaisesta rauhoit-
tamisesta tehdyn sopimuksen perusteella 
maksettaviin korvauksiin tai korvauksiin, 
joista mainitun lain 53 tai 55 §:ssä taikka 
muutoin erikseen säädetään, eikä myöskään 
korvauksiin, jotka perustuvat ennen mainittu-
ja säännöksiä voimassa olleisiin vastaaviin 
säännöksiin. 

Rahoitus myönnetään tukena. 
 

7 § 

Suunnitelma ja toteutusselvitys 

7 § 

Suunnitelma ja toteutusselvitys 

Metsänuudistamiseen, terveyslannoituk-
seen, suometsän hoitoon, metsätien tekemi-
seen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin 

Metsänuudistamiseen, terveyslannoituk-
seen, suometsän hoitoon, metsätien tekemi-
seen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin 
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myönnettävän tuen edellytyksenä on metsä-
keskuksen hyväksymä suunnitelma. Muiden 2 
ja 3 luvussa tarkoitettujen tukien sekä juuri-
käävän torjunnan tuen edellytyksenä on met-
säkeskuksen hyväksymä toteutusselvitys. 

myönnettävän tuen sekä ympäristötuen 
myöntämisen edellytyksenä on metsäkeskuk-
sen hyväksymä suunnitelma. Muiden 2 ja 3 
luvussa tarkoitettujen tukien sekä juurikää-
vän torjunnan tuen edellytyksenä on metsä-
keskuksen hyväksymä toteutusselvitys. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Nuoren metsän hoito 

10 § 

Taimikon hoito 

Tukea voidaan myöntää taimikon perkauk-
seen ja harvennukseen, verhopuuston pois-
toon ja harvennukseen sekä nuoren kasva-
tusmetsän harvennukseen. 

Tukea voidaan myöntää taimikon perkauk-
seen ja harvennukseen. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
kohde täyttää vähimmäispinta-alaa koskevan 
vaatimuksen ja käsittelyn jälkeiset puuston ti-
heyttä, keskipituutta ja läpimittaa koskevat 
vaatimukset ja että kohteelle ei käsittelyn jäl-
keen jää välitöntä hoidon tarvetta. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
kohde täyttää vähimmäispinta-alaa koskevan 
vaatimuksen ja käsittelyn jälkeiset taimikon 
tiheyttä ja keskipituutta koskevat vaatimuk-
set ja että kohteelle ei käsittelyn jälkeen jää 
välitöntä hoidon tarvetta. 

Tukea nuoren metsän hoitoon voidaan 
myöntää vain kerran samalle kohteelle puus-
ton kiertoajan kuluessa. 

Tukea taimikon hoitoon voidaan myöntää 
vain kerran samalle kohteelle puuston kierto-
ajan kuluessa. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin käsittelyn jälkeisistä puuston tiheyt-
tä, keskipituutta ja läpimittaa koskevista vaa-
timuksista, tehdyn nuoren metsän hoitotyön 
toteamisesta, kohteen vähimmäispinta-alasta 
sekä muista tässä pykälässä säädetyistä tuen 
ehdoista ja määräytymisperusteista. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin käsittelyn jälkeisistä taimikon ti-
heyttä ja keskipituutta koskevista vaatimuk-
sista, taimikon hoitotyön toteamisesta, koh-
teen vähimmäispinta-alasta sekä muista tässä 
pykälässä säädetyistä tuen ehdoista ja mää-
räytymisperusteista. 

 
 10 a § 

Nuoren kasvatusmetsän hoito 

 Tukea voidaan myöntää verhopuuston 
poistoon ja harvennukseen sekä nuoren kas-
vatusmetsän harvennukseen. 

 Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että 
kohde täyttää vähimmäispinta-alaa koskevan 
vaatimuksen ja käsittelyn jälkeiset puuston 
tiheyttä ja läpimittaa koskevat vaatimukset ja 
että kohteelle ei käsittelyn jälkeen jää väli-
töntä hoidon tarvetta. 

 Tukea nuoren kasvatusmetsän hoitoon voi-
daan myöntää vain kerran samalle kohteelle 
puuston kiertoajan kuluessa. Tukea ei kuiten-
kaan voida myöntää, jos kohteelle on tämän 
lain nojalla myönnetty tukea taimikon hoi-
toon. 
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 Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin käsittelyn jälkeisistä puuston tiheyttä 
ja läpimittaa koskevista vaatimuksista, teh-
dyn nuoren kasvatusmetsän hoitotyön totea-
misesta, kohteen vähimmäispinta-alasta sekä 
muista tässä pykälässä säädetyistä tuen eh-
doista ja määräytymisperusteista. 

 
15 § 

Energiapuun haketus 

15 § 

Energiapuun haketus 

Tukea voidaan myöntää sellaisen energia-
puun haketukseen, jonka korjuuseen on 
myönnetty rahoitusta tämän lain mukaisesti. 
Lisäksi tukea voidaan myöntää, jos haketetta-
va energiapuu on kaadettu tämän lain mukai-
sesti rahoitetun nuoren metsän hoitotyön yh-
teydessä. 

Tukea voidaan myöntää sellaisen energia-
puun haketukseen, jonka korjuuseen on 
myönnetty rahoitusta tämän lain mukaisesti. 
Lisäksi tukea voidaan myöntää, jos haketet-
tava energiapuu on kaadettu tämän lain mu-
kaisesti rahoitetun nuoren kasvatusmetsän 
hoitotyön yhteydessä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 luku 

Tukeen liittyvät velvoitteet ja valvonta 

7 luku 

Tukeen liittyvät velvoitteet ja valvonta 

29 a § 

Velvollisuus sallia tien virkistyskäyttö 

 
 Maanomistaja, jolle on myönnetty tukea 

metsätien tekemiseen, on velvollinen salli-
maan metsätien tai yksityistien virkistyskäy-
tön maksutta. Käyttöä voidaan kuitenkin ra-
joittaa, jos se on tarpeen arkojen alueiden 
suojelemiseksi, tien turvallisen käytön var-
mistamiseksi tai sen varmistamiseksi, että tie-
tä voidaan käyttää asianmukaisesti metsäta-
louden kuljetuksiin. 

 Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvoite on 
voimassa 10 vuotta siitä, kun toimenpitee-
seen myönnetty rahoitus on kokonaan mak-
settu. 

  
 

34 § 

Tuen palauttaminen ja takaisinperintä 

34 § 

Tuen palauttaminen ja takaisinperintä 

Tuki, joka tulee valtionavustuslain 20 §:n 
nojalla palauttaa, tulee maksaa takaisin met-
säkeskukselle. 

Tuen palauttamisen ja takaisinperinnän 
perusteista säädetään valtionavustuslaissa. 
Tuki, joka tulee valtionavustuslain 20 §:n no-
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jalla palauttaa, tulee maksaa takaisin metsä-
keskukselle. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 8 a luku 

Vähämerkityksistä tukea koskevien val-
tiontukisääntöjen soveltaminen 

37 a § 

Vähämerkityksinen tuki 

 Vähämerkityksellisellä tuella tarkoitetaan 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan so-
veltamisesta vähämerkityksiseen tukeen an-
netun komission asetuksen (EY) N:o 
1998/2006 säännösten mukaisesti myönnet-
tyä tukea. 

 Nuoren kasvatusmetsän hoitoon, energia-
puun korjuuseen ja haketukseen sekä niihin 
liittyvään toteutusselvitykseen myönnettävä 
tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena. 
 

 37 b § 

Vähämerkityksisen tuen myöntäminen 

 Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa sää-
detään, vähämerkityksisen tuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että hakija antaa metsäkes-
kukselle selvityksen hakijalle jo myönnetystä 
ja maksetusta vähämerkityksisestä tuesta ja 
että mainitun tuen yhteismäärä ei ylitä Eu-
roopan yhteisön lainsäädännössä säädettyä 
vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää. 

 Vähämerkityksiseen tukeen ei sovelleta val-
tionavustuslain 6 §:n 1 momenttia. 

 
 37 c § 

Vähämerkityksisen tuen takaisinperintä 

 Metsäkeskuksen on tehtävä Maaseutuviras-
tolle esitys nuoren kasvatusmetsän hoitoon, 
energiapuun korjuuseen tai haketukseen 
myönnetyn tuen takaisinperimiseksi, jos sen 
tietoon tulee, että tuki on myönnetty 37 a §:n 
1 momentissa mainitun asetuksen säännösten 
vastaisesti. Maaseutuviraston on tällöin 
määrättävä tuki takaisinperittäväksi.  
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42 § 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  

42 § 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tällä lailla kumotaan kestävän metsätalou-

den rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 
annettu laki (1094/1996) ja kiinteistön yhteis-
omistajien osallistumisesta metsätalouden ra-
hoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpi-
teeseen 30 päivänä joulukuuta 1996 annettu 
laki (1349/1996) niihin myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. Kestävän metsätalouden ra-
hoituksesta annetun lain 11 § on kuitenkin 
voimassa kolme vuotta tämän lain voimaantu-
losta lukien ja 19 a § 31 päivään joulukuuta 
2008. Mainituissa pykälissä tarkoitettuun ra-
hoitukseen ja ennen tämän lain voimaantuloa 
vireille tulleisiin asioihin sovelletaan tällä 
lailla kumottuja lakeja ja niiden nojalla annet-
tuja säännöksiä. 

Tällä lailla kumotaan kestävän metsätalou-
den rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 
1996 annettu laki (1094/1996) ja kiinteistön 
yhteisomistajien osallistumisesta metsätalou-
den rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun 
toimenpiteeseen 30 päivänä joulukuuta 1996 
annettu laki (1349/1996) niihin myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. Kestävän metsäta-
louden rahoituksesta annetun lain 11 § on 
kuitenkin voimassa kolme vuotta tämän lain 
voimaantulosta. Viimeksi mainitussa laissa 
tarkoitettuun rahoitukseen ja ennen tämän 
lain voimaantuloa vireille tulleisiin asioihin 
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
Nuoren metsän hoitoon ei voi 10 §:n nojalla 

myöntää tukea, jos samalla kohteella on puus-
ton kiertoajan kuluessa rahoitettu kumotun 
kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun 
lain mukainen nuoren metsän hoitotyö. 

Taimikon hoitoon ei myönnetä 10 §:n no-
jalla tukea, jos saman kohteen taimikon hoi-
toa on puuston kiertoajan kuluessa rahoitettu 
kestävän metsätalouden rahoituksesta anne-
tun lain (1094/1996) mukaisena nuoren met-
sän hoitotyönä. Nuoren kasvatusmetsän hoi-
toon ei myönnetä 10 a §:n nojalla tukea, jos 
saman kohteen nuoren kasvatusmetsän hoi-
toa on puuston kiertoajan kuluessa rahoitettu 
edellä mainitun lain mukaisena nuoren met-
sän hoitotyönä.  

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 Vähämerkityksinen tuki on myönnettävä 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013 ja 
maksettava 30 päivänä kesäkuuta 2014. 

 
 ——— 

Tämän lain voimaantulosta säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. 

——— 
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