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VALTIONEUVOSTON ASETUS KESTÄVÄN METSÄTALOUDEN RAHOITUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 9 ja 10 §:N MUUTTAMISESTA
1 Yleistä
Metsätalouden rahoituksesta säädetään kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa (34/2015), jäljempänä rahoituslaki. Rahoituslain nojalla myönnettävien tukien
ehdoista, määrästä ja niiden määräytymisperusteista säädetään tarkemmin kestävän
metsätalouden rahoituksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (594/2015), jäljempänä valtioneuvoston asetus. Asetusta on muutettu useita kertoja.
Valtioneuvoston asetuksen 9 §:ssä säädetään käsittelyn jälkisen nuoren metsän hoitokohteen kriteereistä. Valtioneuvoston asetuksen 10 §:ssä säädetään nuoren metsän hoidon tuen määrästä. Näitä pykäliä esitetään muutettavaksi. Nuoren metsän hoidon tukiehdot ja tukitaso palautetaan muutoksella tukijärjestelmän alkuperäiselle tasolle.
Muutokset liittyvät hoitotyön yhteydessä vaadittavan puuston poistuman määrään ja
poistettavien puiden kantoläpimittaan. Tukiehtojen ja tukitasojen uudelleentarkastelu
on tarpeen, jotta tukijärjestelmällä voitaisiin paremmin kannustaa nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä tehtävään pienpuun keruuseen.
2 Toimivalta
Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 3 § 3 kohta
Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) 10 § 4 momentti ja 12 §
3 momentti.
3 Yksityiskohtaiset perustelut
9 § Käsittelyn jälkeinen nuoren metsän hoitokohde. Nuoren metsän hoitokohteen tukiehdot palautetaan tukijärjestelmän alkuperäiseen muotoon. Pykälän 2 momentissa lasketaan nuoren metsän hoitotyön yhteydessä vaadittavan puuston poistuman määrää
pohjoisessa Suomessa 1000 rungosta 800 runkoon hehtaaria kohden ja muualla Suomessa 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaaria kohden. Samalla muutetaan poistettavien
puiden kantoläpimitta vaatimusta kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muuten tukiehdot säilyvät ennallaan.
10 § Nuoren metsän hoidon tuen määrä. Nuoren metsän hoidon tukea ehdotetaan nostettavaksi 20 euroa hehtaaria kohden eli tuki olisi 450 euroa hehtaarilta silloin, kun hoitotyön yhteydessä kerätään pienpuuta. Tukitaso palautuisi tukijärjestelmän alkuperäiselle tasolle.
Muutoksilla pyritään lisäämään nuoren metsän hoidon työmääriä. Nykyisillä säädöksillä ei ole saavutettu asetettuja työmäärätavoitteita. Myöhässä olevia taimikonhoito- ja

nuoren metsänhoito töitä on valtakunnan metsien inventoinnin vuosien 2014–2018 mittaustietojen mukaan 772 800 hehtaaria. Näistä taimikonhoitorästejä on 314 100 hehtaaria ja nuoren metsän hoidonrästejä 458 700 hehtaaria. Nuorten kasvatusmetsien hoitorästien määrä on kasvanut edellisestä inventoinnista (2009–2013).
4 Voimaantulo
Asetus tulisi voimaan x päivänä …kuuta 2022.
5 Vaikutukset valtion talouteen
Metsätalouden tukijärjestelmän määrärahat ja myöntämisvaltuus vuonna 2021
Vuosittaisen myöntämisvaltuuden ja määrärahan riittävyyteen vaikuttaa yksityisten
maanomistajien kiinnostus metsiensä hoitoon ja käyttöön. Vuonna 2021 käytettävissä
oli myöntämisvaltuutta 62,25 miljoonaa euroa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä edistäviin yksityismetsissä tehtäviin metsänhoito- ja perusparannustöihin. Määrärahaa oli
käytettävissä tuen maksuun 58,78 miljoonaa euroa.
Myöntämisvaltuutta käytettiin 47,25 miljoonaa euroa ja määrärahaa 42,3 miljoonaa
euroa. Myöntämisvaltuuden alikäyttö johtui osittain vilkkaana käydystä puukaupasta.
Metsätalouden tukijärjestelmän määrärahat ja myöntämisvaltuus vuonna 2022
Tukijärjestelmän toimeenpanoon on vuonna 2022 osoitettu valtion talousarviossa momentille 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) myöntämisvaltuutta 60,2 miljoonaa euroa, minkä lisäksi on käytettävissä vuodelta 2021 siirtynyt
myöntämisvaltuus. Määrärahaa on osoitettu 57,13 miljoonaa euroa.
Viime vuosina nuoren metsän hoitoa on tehty noin 100 000 hehtaarilla ja nuoren metsän
hoidon yhteydessä pienpuun keruuta on tehty noin 34 000 hehtaarilla. Nuoren metsän
hoidon tuen korotus 20 eurolla silloin, kun hoitotyön yhteydessä kerätään pienpuuta,
lisää nykyisillä työmäärillä tuen tarvetta 680 000 eurolla. Tukiehtojen ja tukitason muutoksen yhteisvaikutuksena työmäärien odotetaan hieman kasvavan. Tämä lisää arviolta
tuen tarvetta joillakin miljoonilla euroilla. Viime vuosina tukea on jäänyt runsaasti käyttämättä. Alkuvuodesta 2022 määrärahan ja myöntövaltuuden käyttö on ollut aikaisempaa vuosia vähäisempää. Tämän johdosta määrärahaa tai myöntövaltuutta ei ole tarpeen
kasvattaa.
Tukijärjestelmä on määräaikainen. Se on voimassa enintään vuoden 2023 loppuun.
6 Lausunnot
Asetusehdotuksesta on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta: työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Luonnonvarakeskus, Ruokavirasto,
Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Maaja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, METO - Metsäalan
Asiantuntijat ry, Koneyrittäjien liitto, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
ja Suomen luonnonsuojeluliitto.
[Täydennetään lausuntopalautteella]

7 Laintarkastus
Asetusehdotusta ei ole tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa asian kiireellisyyden vuoksi.

