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METSÄLAIN JA METSÄTUHOJEN TORJUNNASTA ANNETUN LAIN ARVIOINNIN TEHTÄVÄNKUVAUS
  

1. Arvioinnin tausta 

Voimassa olevan metsälain (1093/1996) tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi 
hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Metsätuhojen tor-
junnasta annetun lain (1087/2013), jäljempänä metsätuholaki, tarkoituksena on puolestaan 
metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja metsätuhojen torjuminen.  

Metsälaki ja metsätuholaki muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka asettaa vähimmäis-
vaatimukset suomalaisen metsäomaisuuden hoidolle metsänkäsittelyn yhteydessä sekä 
metsätuhojen torjunnassa. Yhdessä tämä lainsäädäntö on merkittävässä asemassa met-
sien terveyden ja hyvän kasvukyvyn ylläpitämisessä. Lisäksi kokonaisuus myös osaltaan 
vaikuttaa metsäluonnon monimuotoisuuden säilymiseen.  

Metsälain muuttamisesta annettu laki (1085/2013) ja metsätuholaki astuivat voimaan 
1.1.2014. Metsätuholaki korvasi kokonaisuudessaan metsän hyönteis- ja sienituhojen tor-
junnasta annetun lain (263/1991) ja metsälain muutos oli todella mittava. Lakimuutoksen 
taustalla oli metsätalouden ja metsäteollisuuden taloudellisen toimintapohjan uudistaminen 
niin, että sekä luonnon monimuotoisuus ja monikäyttöisyys, että kansantalouden, puun-
käyttäjien ja metsänomistajan edut turvataan. Metsälain uudistamisella tavoiteltiin myös 
metsänomistajien monipuolistuneiden tavoitteiden parempaa huomioimista, metsätalouden 
kannattavuuden parantamista ja säännösten selkeyttämistä. Metsätuholain uudistaminen 
tavoitteena oli turvata hyvä metsien terveydentila. Lisäksi molempien lakimuutosten tavoit-
teena oli myös hallinnon ja lainvalvonnan yksinkertaistaminen. 
 
Metsälain muutoksen myötä uudistamisvelvoitteen säännöksiin tehtiin muutoksia, uudista-
mishakkuiden järeys- ja ikäkriteerit poistettiin ja eri-ikäisrakenteinen metsänhoito rinnastet-
tiin tavallisiin kasvatushakkuisiin. Lisäksi metsälain muutoksessa lisättiin metsäalain nojalla 
turvattavia erityisen tärkeiden elinympäristöjä sekä täsmennettiin erityisen tärkeiden 
elinympäristöjen sääntelyä myös muutoin. Uudella metsätuholailla puolestaan haluttiin vas-
tata muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin muun muassa tiukentamalla tuoreen puun kesäai-
kaisen varastoinnin säännöksiä.  

 
Metsätuholakia on voimaantulon jälkeen täydennetty kerran. Kestävän metsätalouden 
määräaikaisen rahoituslain säätämisen yhteydessä säädettiin laki metsätuhojen torjunnas-
ta annetun lain muuttamisesta (228/2016), jonka myötä juurikäävän torjunnasta tuli velvoit-
tavaa. 

Jo lainsäädännön valmisteluvaiheessa tiedostettiin, että muutosten vaikutuksia tulee seura-
ta. Eduskuntakäsittelyssä maa- ja metsätalousvaliokunta korosti metsälain osalta mietin-
nössään (MmVM 13/2013), että esitys on tuomassa merkittäviä muutoksia metsälakiin, 
jonka vuoksi lain vaikutuksia tulee seurata ja tarvittaessa ryhtyä toimiin lainsäädännön 
muuttamiseksi. 

Maa- ja metsätalousministeriö teettää arvioinnin edellä mainitun lainsäädäntökokonaisuu-
den toimivuudesta ja lakimuutosten tavoitteiden toteutumisesta.  

2. Arvioinnin tavoite ja tulosten hyödyntäminen 

Metsälain ja metsätuholain arvioinnin tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva lainsäädän-
nön muutosten aiheuttamista vaikutuksista ja arvioida toteutuneita muutoksia suhteessa la-
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kimuutosten tavoitteisiin (HE 75/2013 vp). Lisäksi arvioinnin tavoitteena on tarkastella ky-
seistä lainsäädäntöä suhteessa toimintaympäristön muutoksiin sekä metsäpoliittisessa se-
lonteossa ja kansallisessa metsästrategiassa 2025 asetettuihin tavoitteisiin. 

Arvioinnin tuloksia hyödynnetään kansallisen metsästrategian 2025 toimeenpanossa sekä 
aineistona lainsäädännön mahdollisessa kehittämistyössä. Lisäksi arvioinnin tuloksia voi-
daan hyödyntää lainsäädännön valvonnan sekä Suomen metsäkeskuksen tulosohjauksen 
kehittämisessä. 

3. Arvioinnin tehtäväkuvaus 

Metsälain ja metsätuholain arvioinnin osa-alueet ovat: 
1. Toimintaympäristön muutokset  
2. Metsälain muutoksen tavoitteiden toteutuminen, ml. onnistumiset ja puutteet 
3. Metsätuholain tavoitteiden toteutuminen, ml. onnistumiset ja puutteet  
4. Metsälain ja metsätuholain säännösten vaikutukset hallintoon ja lainvalvonta-

prosessiin/-prosesseihin 
5. Kehittämisehdotukset 

 
Osa-alueisiin liittyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi: 

1. Toimintaympäristön muutokset  
 
Toimintaympäristössä on tapahtunut useita muutoksia lakien voimaan astumi-
sen jälkeen. Kansainvälisellä tasolla, mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
ja Pariisin ilmastosopimus vaikuttavat metsiä koskevaan tarkasteluun. Lisäksi 
EU:ssa on toimeenpantu useita metsiin suoraan ja välillisesti vaikuttavia pää-
töksiä ja strategioita monimuotoisuuteen, uusiutuvaan energiaan, ilmaston-
muutokseen tai biotalouteen liittyen. Kansallisella tasolla energia- ja ilmas-
tostrategia tarkastelee puun energiakäyttöä ja hiilinielujen kehitystä. Metsäva-
ratietojen avautuminen on vaikuttanut tiedon saantiin. Muutosta on tapahtunut 
myös metsänomistajakunnassa ja metsätalouden organisaatioissa. Kotimaisen 
puun käyttö on lisääntynyt merkittävästi arvioitavan lainsäädännön voimaantu-
lon jälkeen.  
 
Edellyttääkö metsien kasvun tehostaminen, puunkäytön lisääminen, metsä-
luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tai ilmastonmuutokseen sopeutumi-
nen muutoksia metsälakiin tai metsätuholakiin? 
 

2. Metsälain muutoksen tavoitteiden toteutuminen, ml. onnistumiset ja puutteet 
 
Metsälain muutoksen keskeisenä tavoitteena oli metsänkäsittelymenetelmien 
monipuolistaminen metsänomistajien ja yhteiskunnan monipuolistuvien tavoit-
teiden huomioimiseksi. Metsälain muutoksessa säädettiin yhdenvertaiset uu-
distamisvelvoitteen täyttymisen kriteerit luontaiselle uudistamiselle ja metsän-
viljelylle.  Miten metsänomistajien lisääntynyt valinnanvapaus on vaikuttanut 
metsien hoidon tasoon? Onko nykyinen uudistamisvelvoite tarkoituksenmukai-
nen? 
 
Metsälain uudistuksen tavoitteena oli myös metsätalouden kannattavuuden pa-
rantaminen. Ovatko säädösmuutokset edistäneet tätä tavoitetta käytännössä?   
 
Metsälain muutoksen tavoitteena oli edistää monimuotoisuuden turvaamista 
laajoilla pinta-aloilla. Tavoitteeseen pyrittiin puulajivalinnan liberalisoinnilla, eri-
ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn sallimisella ja poistamalla uudistamisvelvoite 
heikkotuottoisilta soilta. Metsälain muutoksessa lisättiin myös metsälain nojalla 
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turvattavia erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä täsmennettiin erityisen tärkei-
den elinympäristöjen sääntelyä. Lisäksi säädettiin metsänomistajan ja metsä-
keskuksen ilmoitusvelvollisuudesta.  Ovatko muutokset edistäneet monimuo-
toisuuden turvaamista?  

 
3. Metsätuholain tavoitteiden toteutuminen, ml. onnistumiset ja puutteet  

 
Metsätuholain tavoitteena on metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja 
metsätuhojen torjuminen. Lailla pyritään varmistamaan, että metsänkäsittelys-
sä, puunkorjuussa ja puutavaran varastoinnissa ei heikennetä metsien tervey-
dentilaa.  Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, onko tavoite onnistunut. Onko 
laissa otettu riittävästi huomioon muuttuva ilmasto koko maan alueella?  
 
Metsätuholain myötä havupuiden poistamiselle hakkuupaikalta ja välivarastos-
ta asetettiin tiukennetut määräajat kuusen osalta. Ovatko määräajat vaikutta-
neet hyönteistuhojen esiintymiseen? Ovatko määräajat oikeat? Tulisiko mää-
räaikojen maantieteellisiä rajauksia tarkastella uudelleen?  
 
Ovatko edellä mainitut keinot metsätuhojen torjumiseksi ja toisaalta toimet 
metsien lahopuun lisäämiseksi tasapainossa metsätuhojen ehkäisy huomioon 
ottaen? 
 
Vuonna 2016 voimaan astuneen metsätuholain muutoksen nojalla juurikäävän 
torjunnasta tehtiin velvoittavaa. Lakimuutoksen yhteydessä astui voimaan ase-
tus juurikäävän torjunnasta. Asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset, 
mm. juurikäävän leviämisen riskialueista, torjuntakohteista ja hyväksyttävistä 
torjuntamenetelmistä. Tulisiko torjuntavelvoite laajentaa koskemaan myös tur-
vemailla kasvavia männiköitä? Onko kantokäsittelyn nykyinen maantieteellinen 
rajaus tarkoituksenmukainen?  
 
Miten laissa on onnistuttu sovittamaan yhteen metsätuhojen pitämisestä riittä-
vän alhaisella tasolla tuleva hyöty suhteessa metsäsektorintoimijoille aiheutu-
neisiin lisä kustannuksiin? Onko lain velvoitteilla merkitystä terminaali- ja teh-
dasvarastojen osalta, kyetäänkö siellä vähentämään tuhoja laissa luetelluin 
kohtuullisin keinoin? 

 
4. Metsälain ja metsätuholain säännösten vaikutukset hallintoon ja lainvalvonta-

prosessiin/-prosesseihin 
 

Metsälain uudistamisvelvoitteen valvonnassa painopiste haluttiin muuttaa toi-
menpiteiden valvonnasta metsänuudistamisen tuloksen valvontaan. Muutok-
sen yhteydessä luovuttiin taimikon perustamisilmoituksesta ja metsärikkomuk-
sen kynnystä korotettiin tahallisuudeksi tai törkeäksi huolimattomuudeksi. Digi-
taalisaatio ja metsävaratiedon kehittyminen ovat tuoneet mukanaan uusia väli-
neitä lakien valvontaan. Miten muutokset ovat vaikuttaneet metsälain täytän-
töönpanoon? Ovatko seuraamusmenettelyt riittävän tehokkaita?   
 
Metsätuholain valvonta toteutetaan pääasiassa ammattimaisten toiminnanhar-
joittajien omavalvontana.  Onko omavalvonta nykyisellään riittävä keino juuri-
käävän ja hyönteistuhojen torjunnan laadun takaamiseksi? 
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5. Kehittämisehdotukset 
 
Mitkä ovat nykyisen metsälain ja metsätuholain kehittämistarpeita, joita tulisi 
esittää lainsäädännön muutostarpeiksi? Tarkastelun tulee kattaa arvioinnin 
kaikki osa-alueet.  

 

Painotusta ja kysymyksiä voidaan tarkentaa maa- ja metsätalousministeriön nimeämässä 
arvioinnin ohjausryhmässä. Ohjausryhmä hyväksyy täsmennetyn arviointisuunnitelman 
ensimmäisessä kokouksessaan. 

Arvioinnin tulee perustua Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tietoaineis-
toihin, tilastoihin ja seurantatietoihin, soveltuviin tutkimuksiin, mahdollisuuksien mukaan 
maastoinventointeihin tai arvioijan keräämään muuhun materiaaliin. 

4. Käytettävissä olevat tietolähteet 

– Suomen metsäkeskuksen hallinnoima metsätieto ml. tarkastustoiminnan materiaali 
– Luonnonvarakeskuksen tilastot ja seurantatiedot 

 
5. Arvioinnin menetelmät, raportointi ja aikataulu 

Arvioijan tulee tarjouksessaan esittää ne menetelmät, joita arvioinnissa tullaan käyttämään 
(esim. maastoinventoinnit, haastattelut, kyselyt, työpajat, kustannus-hyötyanalyysit). 

Arviointiraportin tulee olla kirjallinen. Lisäksi arvioija raportoi arvioinnin alustavia tuloksia 
erikseen sovittavalla tavalla maa- ja metsätalousministeriön nimeämälle ohjausryhmälle.  
Arviointisuunnitelma esitellään metsäneuvostolle alkuvuodesta 2019 pidettävässä kokouk-
sessa. Arvioinnin tulosten tulee olla valmiita 16.12.2019 mennessä. 

 
 


